
Obesitatearen Klinika zabaldu
dute ospitalean, umeendako
KONTROLA Eskualdeko ume
lodi guztien kontrola egiten
dute klinikan, gurasoekin
elkarlanean

ZERBITZU GEHIAGO Ospitale
berrian egongo dira neurologia
zerbitzua eta semikritikoen
unitatea, besteak beste 

OSPITALE BERRIA Abenduaren
31n gertu egongo da eraikin
nagusia; instalazio guztiak
2014rako izango dira prest > 02-03

JENDARTEA > OSASUNA

Asier Agirrek
ukatu egin du
Udalaren parte
hartzea AHTren
galdeketan 
Eguaztenean epaitu zuten
Asier Agirre Aramaioko alka-
tea Gasteizko zigor arloko
bigarren epaitegian, 2007ko
irailean AHTren gainean
herri galdeketa egiteagatik.
Agirrek epaiketan azaldu zuen
herritarrek sustatu zutela gal-
deketa eta gehitu zuen Udalak
ez zuela ez diruz ezta baliabi-
dez ere lagundu. Bestetik, epai-
teka politikoa izan dela nabar-
mendu zuen. Fiskalak, deso-
bedientzia eta prebarikazioa
egotzita, 9 urteko inhabilita-
zioa eskatu du; defentsak,
berriz, absoluzioa. Orain, sen-
tentziaren zain dago. > 04 AULKITXOAN Asier Agirre Aramaioko alkateak Gasteizko zigor arloko bigarren epaitegian deklaratu zuen. JAIZKI MENDIZABAL / 'DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA'

Juan Kruz
Mendizabal,
bikario

JENDARTEA > ERLIJIOA

Antzuolako eta
Bergarako parrokoa
bikario izendatu du
Munillak eta
Gotzaindegira doa > 05

AURKIBIDEA

Debagoiena  > 04-05
Iritzia > 06
Gutunak > 07
Elkarrizketa > 08
Herriak > 11-27
Kirola > 28-29
Kultura > 32-33
Gazteak > 34
Sailkatuak > 35
Zerbitzuak > 36
Telebista-irratia > 36
Berri-zakua > 37
Eskelak > 37
Non-zer > 38-39

Ismael Serrano,
sahararren alde
gaur Arrasaten > 31

"Egindako
kaltea zelanbait
konpondu egin
beharko
litzatekeela
uste dut"
Txema Auzmendi 
'Egunkaria' auzian
auzipetua > 082010eko apirilaren 16a > Egubakoitza > X. urtea > 417. zenbakia > Doan banatzekoa  www.goiena.net

AZPIEGITURAK
Jaurlaritzak ez du aldatuko AHTren
Angiozarko bailarako trazatua  > 05

HEZKUNTZA
Lanbide Heziketako zentroek azoka
egingo dute gaur eta bihar  > 05

TXIRRINDULARITZA
Gipuzkoako gazte mailako klasikoa
bihar Bergaran (15:00)  > 28G2a

            



MIRIAN BITERI > ARRASATE
Abenduaren 31. Horixe da Deba-
goieneko ospitalearen eraikin
berria amaitzeko aurreikusten
duten data. Ospitaleko gerente
Jose Luis Angulok azaldu digu
obrak martxa onean doazela eta
urtea amaitu bitartean horien
atzeratzea eragiten duen zirkuns-
tantziarik egon ezean, urte buka-
erarako bukatuko dutela proiek-
tuaren lehenengo fasea. 

Horren harira, gogorarazi du
lanak "nahiko aurreratuta" dau-
dela: "Kanpotik eraikin berriak
izango duen egitura ikusgarria
dagoeneko jarrita dago. Barrutik
ere oso aurreratuta daude, bere-
ziki ospitalizazioaren atala eta
urgentzia, izpi eta laborategiaren
zerbitzuak. Garai berezian gau-
de, ebakuntza-gelen eta semikri-
tikoen zainketarako unitatearen
ekipamenduari dagokionez.
Lehiaketak martxan daude".

BIGARREN FASEA, EKAINERAKO
Proiektua hiru fasetan banatuta
dago. Lehenengo fase horretan
eraikin berria egiten dihardute;
gaur egungo anbulatorioaren
atzealdean dagoen tokian, hain
justu ere. Bigarrenean, ospitale-
aren zati zaharra botako dute eta
hantxe jarraituko dute eraiki-
tzen. Anguloren arabera: "Fase
horrek zelakoa izan behar duen
zehaztuta izango dugu ekainaren
30erako. Horren gaineko proiek-
tua egina badago ere, hainbat
aldaketa daude aurreikusita eta
horiekin gabiltza orain". 

Horren harira, dio dagoeneko
hasi direla bota behar duten erai-
kineko zerbitzuak birkokatzen;
esaterako, historia klinikoaren
artxiboa, biltegiak eta aldagelak
eraikin berrira mugitu dituzte.

PROIEKTU OSOA, 2014. URTERAKO
Angulok esku artean dituen
aurreikuspenen arabera, biga-
rren fase horrek 2012. urteko
amaierarako edo 2013ko lehen sei
hilabeteetan amaituta egon
beharko luke. Azkenik, gaur
egungo eraikinaren zati berria
egokitzeko beste urtebete behar-
ko lukete. Hortaz, 2014. urteko
amaierarako proiektu osoa buka-
tuta izatea aurreikusita dago. 

KRISIAK, ERAGINIK EZ
Bestalde, krisi ekonomikoak era-
ginik ez duela izango uste du ospi-
taleko gerenteak. "Egia da egun-
go egoeraren gaineko azterketa
egin dela; horrekin erakundeen
baliabide ekonomikoak ahalik
eta ondoen erabiltzea ahalbidera-
tu nahi izan da. Baina Osakide-
tzak eta politiko esanguratsuek,
tartean Legebiltzarreko presiden-
te ohi eta ospitale honetako geren-
te ohi Blanca Roncalek (PSE) eta
beste hainbat legebiltzarkidek,
ziurtatu dute aurretik esandako
datak bete egingo direla, aurrei-
kusitako baliabideekin. Hortaz,
Osasun Sailak eta Osakidetzak
proiektu horren aldeko apustu
garbia egin dutela esan genezake".

Horren harira, joan den urte-
an Eusko Jaurlaritzan egon den
gobernu aldaketaz ere jardun du.
Osasun Sailaren jarrera "positi-
boa" azpimarratu nahi izan du,
egitasmo horrekiko duen konpro-
misoagatik.

OSASUNA > AZPIEGITURAK

Urte amaierarako
gertu izango dute
ospitale berria

Dagoeneko igartzen da ospitale berriak izango duen egitura ikusgarria nolakoa izango den. JOSETXO ARANTZABAL

EKAINAREN 30A Bigarren
fasea zelakoa izango den
zehazten ari dira orain;
Debagoieneko ospitaleko
gerentearen arabera,
ekainaren 30erako prest
izango dute hori

KONPROMISOA Jaurlaritzako
Osasun Sailak eta Osakidetzak
egitasmo horren aldeko
konpromisoa hartu dute orain
dela gutxi; 2014. urterako
proiektu osoa amaituta izatea
gura dute 

ZERBITZU BERRIAK Urologia
eta semikritikoen unitateaz
gain, hematologia, neurologia
eta erditze naturalerako gelak
izango dira eraikin berrian;
etorkizunean onkologia
jartzea ere aztertzen ari dira

ASTEKO GAIA02 GOIENKARIA
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ERAIKIN BERRIA, PRINTZIPALA
Proiektu osoa amaituta dagoene-
an erabat aldatuko da ospitalea-
ren gaur egungo organigrama.
Debagoiendarrek honako zerbi-
tzuak topatuko dituzte orain egi-
ten ari diren eraikinean: bigarren
solairuko sotoan parkinga egon-
go da; lehenengo solairuko soto-
an, farmazia, sukaldea eta bloke
kirurgikoaren esterilizazio
gunea; beheko solairuan, harre-
ra, urgentziak eta erradiologia;
lehenengoan, 6 operazio gela
dituen bloke kirurgikoa (gaur
egun lau daude), operazio ondo-
ko bizkorketarako unitatea, semi-
kritikoen unitatea, eguneko ospi-
talea eta erditze-gelak; bigarre-
nean, ospitalizazio kirurgikoa;
hirugarrenean, ospitalizazio
medikua; eta azken solairuan,
ama-haurren ospitalizazio gunea
eta laborategia.  

Bigarren faseko eraikinean
gune administratiboak jartzeko
asmoa dute, hala nola askotari-
ko ekitaldietarako aretoa, profe-
sionalendako gelak, biltegiak,
beilatokia, eguneko ospitalearen
eta aparkalekuaren handitzea.
Azken fasean egokituko duten
eraikinak egun anbulatorioan
dauden kontsultak hartuko ditu. 

SEMIKRITIKOEN UNITATEA
Proiektu horrekin hainbat zerbi-
tzu berri jarriko dira martxan bai-
laran. Horien artean, azpimarra-
tzekoa da eraikin berrian fun-
tzionamenduan jarriko duten
semikritikoen zainketarako uni-
tatearena. Anguloren esanetan,

"egun, larri dauden gaixoak Gas-
teizera doaz; bihotzetako arazoak
dituztenak Txagorritxura eta gai-
nerakoak Santiagora". Aipamen
berezia merezi duen beste zerbi-
tzua urologiarena da; iaztik abian
dagoen zerbitzua, hain justu. 

Ospitaleko gerenteak gogora-
razi du hematologia eta neuro-
logia unitateak jartzeaz gain,
eguneko ospitalea eta ama-hau-
rren ospitalizazio guneak ere
handiko direla. Azken horren
harira, Angulok nabarmendu du
erditze naturalerako gelak izan-
go dituela ospitale berriak: "Gu
dagoeneko hasi gara zerbitzu
hori ematen. Baina ditugun balia-
bide fisikoak ez dira egokienak.

Ospitale berrian dena diseinatu-
ta dago zerbitzu horrek eskain-
tzen duen Euskal Autonomia
Erkidegoko lehen ospitalea iza-
teko".  

Bestalde, zerbitzu berrien
harira, Angulok esan du denbo-
ra aurrera joan ahala ospitale-
an bestelako espezializateak
eskaintzea aztertuko dutela; esa-
terako, onkologia patologien
arreta. 

APARKALEKUAREKIN BUELTAKA
Udalaren eta Osakidetzaren arte-
ko eztabaidaz ere hitz egin du;
hain justu, ospitale inguruko
aparkaleku faltaren harira, apar-
kalekuok egitearen ardura nori
dagokion erabakitzearena. Lehe-
nik eta behin, herritarrei eska-
tu nahi izan die garraio publikoa
erabil dezatela; izan ere, modu
horretan, ibilgailu gutxiago pila-
tuko dira ingurunean. Horren
harira, aipatu du "ezinezkoa"
dela autoan datozen guztien beha-
rra asetzea eta garraio publiko-
aren gaineko azterketa "sakona"
egin behar dela. 

Osakidetzaren eta Udalaren
arteko eztabaidaz esan du bakoi-
tzari dagokionaren barruan, alde
biek "ahalegin guztiak" egingo
dituztela arazoa konpon dadin.
Anguloren esanetan, "Osakide-
tzak ahal duen neurrian lagun-
duko du;  ospitale berrian langi-
leendako doazen 127 plaza, Fago-
rrek utzitako eremua eta
inguruetako aparkalekuak dau-
de. Hortik aurrera, ez dagokigu
guri irtenbideak bilatzea".  

Administrazioa doa
bigarren faseko
eraikinean; azken
fasean egokitutako
eraikinak kontsultak
hartuko ditu 

Aparkalekuaren
harira, Udalak eta
Osakidetzak duten
eztabaidan "ahalegin
guztiak" egingo
dituztela dio Angulok

M.B. > ARRASATE
Joan den astean osasunaren nazio-
arteko eguna izan zen. Aurtengo gaia
hirigintza izan da. Debagoieneko
ospitaleko gerente Jose Luis Angu-
lok garraio publikoa erabiltzearen
eta ohitura osasungarriak izatea-
ren garrantzia azpimarratu du.
Azken horren harira, jakinarazi
digu umeendako Obesitatearen Kli-
nika zabaldu berri dutela. 

Zelan eragiten dio hirigintzak osa-
sunari gurean?

Bi ikuspegitatik fokatu behar da
gaia: batetik, hiriek eta Arrasate beza-
lako herri handi batek duten eragina-
ri erreparatuta. Argi dago ibilgailu pri-
batuaren erabileraren aurrean garraio
publikoaren aldeko apustua egin behar-
ko genukeela. Kutsadura ekidin eta zir-
kulazioa samurragoa izango litzateke. 

Bestetik, orokorragoa den bigarren
ikuspuntu bat dago; hain justu ere, ari-
keta fisikoa egitearen eta elikadura ego-
kia izatearen garrantzia. Azken horren
harira, obesitatearen kontrako ahale-
gin berezia egiten ari gara; bereziki,
umeen obesitatearen kontra.

Nola egiten duzue lan?
Ospitalean Obesitatearen Klinika

moduan ezagutzen dena sortu dugu.
Eskualdeko ume lodi guztien kontro-

"Obesitatearen Klinika zabaldu
dugu, lodi dauden umeendako"

Jose Luis Angulo > Ospitaleko gerentea

M.B.

la eramaten dugu hortik; gurasoekin
batera jaterakoan ohitura osasunga-
rriak izan dezatela lortu nahi dugu,
baita ariketa fisikoa egin dezatela ere.
Klinika horrek herritarren eta medi-
kuen arteko komunikazio atea zabal-
du du. 

Zelan funtzionatzen du?
Gurasoekin biltzen hasi gara,

garrantzitsuena da-eta haien parte-
hartzea izatea. Umeek egingo dute
gurasoek esaten dietena. Batzar horie-
tan ohitura osasungarrien gaineko
aholkuak eman dizkiegu; haiekin
kolesterola, diabetesa edo bestelako
gaixotasunak ekidin daitezke.

ASTEKO GAIA 03GOIENKARIA
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OIHANA ELORTZA > ARRASATE
Teknologiaz hezi munduan hazi jar-
dunaldiak antolatu ditu Goieskolak.
Datorren astean egingo dituzte,
apirilaren 21ean eta 22an, Arrasa-
teko Kulturaten. 

Beharrak eskatuta antolatu
dituzue jardunaldi horiek?

Goieskolak badu ohitura, tar-
teka, gai berrien inguruan adi-
tuen beharra ikusi dugunean,

"Teknologia berrien
praktika onak
erakutsi gura ditugu"

horrelako jardunaldiak antola-
tzeko, batez ere hausnartzeko, eta
teknologien inguruan hezkun-
tzan ere badago horren beharra. 

Norendako antolatu dituzue?
Irakasleendako eta atal bat

baita gurasoendako ere.  

Ikasgelak aldatu egingo dira?
Aldatu dira dagoeneko. Esko-

lak aspaldi murgildu dira tekno-

logia berrien munduan. Gerta-
tzen dena da abiadura handia
hartu duela horrek, tartean badi-
rela praktika on asko, egunero-
kotasunean oso ondo integratu-
ta daudenak, eta horiek ezaguta-
razi gura ditugu. Baita horrek ze
onura dakarren, ze antolaketa era
den egokiena modu horretara
funtzionatzeko eta irakasleok ere
ze aldaketa egin behar ditugun.

Irakasleongan ere zalantzak
eta kezkak sortu dituzte tekno-
logia berriek. Onartu behar dugu
batzuetan ikasleek aurre har-
tzen digutela arlo horretan, eta
hobeto moldatzeko hainbat
laguntza eta praktika ikusiko
ditugu jardunaldietan. 

Gurasoen inplikazioa ere beha-
rrezkoa ikusten duzue?

Gurasoei begira ikusten
genuen muturreko erreakzioak

zeudela sare sozialen inguruan,
adibidez: edo beldurragatik debe-
katzea edo inolako kontrolik gabe
erabiltzen uztea. Eta Facebook eta
antzerako sare sozielen onurak

ere aipatu gura ditugu, batez ere
hezkuntzarako ze onura dituzten,
zelan erabili eta heziketarako ze
erabilpen duten gurasoei erakus-
tea garrantzitsua iruditu zaigu.

Aipatu dituzun praktikak web-
gunean jarriko dituzue?

Bai, gure ibarrean erabiltzen
diren praktikak jarriko ditugu
guztien eskura. Adibidez, ikasle-
ek egindako blogak, geografia
ikasteko Google Earth programa-
ren erabilera edo ikasleen talde-
lan puntualak. Helbidea da:
www.goieskola.net.

Besteak beste, web 2.0 tresnen
inguruan hitz egingo dute jar-
dunaldietan.

Bai. Jordi Adell etorriko da
gai horretaz berba egitera, bai-
na hizlari eta adibide gehiago ere
izango dira. 

Resu Abasolo. JULEN IRIONDO

EDU MENDIBIL > GASTEIZ
2007ko irailean AHTren gainean
herri galdeketa egiteagatik epai-
tu zuten Asier Agirre Aramaioko
alkatea eguaztenean Gasteizen.
Prebarikazioa eta desobedientzia
leporatuta, bederatzi urteko inha-
bilitazioa eskatu zuen fiskalak
Asier Agirrerentzat. Defentsak,
aldiz, absoluzioa eskatu zuen.
Epaiketa sententziaren zain gera-
tu da.

Luze joan zen epaiketa; bost
ordu eta erdi inguru eman zuten
abokatuek, lekukoek eta ikusleek
Gasteizko zigor arloko 2. zenbaki-
dun epaitegian. Agirrez gain, Ara-
maioko Udaleko pare bat langilek,

Asier Agirrek ukatu
egin zuen Udalaren
parte-hartzea AHTren
gaineko bozketan;
fiskalak 9 urteko
inhabilitazioa eskatu
zuen Agirrerendako eta
defentsak, absoluzioa

EPAIKETA > AHT-REN GAINEKO KONTSULTAGATIK

zenbait herritarrek eta hainbat
auzo alkatek deklaratu zuten.

GOBERNUAREN DEBEKUA
AHTren gaineko galdeketa 2007ko
irailaren 28tik 30era egin zuten
Aramaion. Aurreko agintaldian
hainbat herritarrek galdeketa egi-
tea eskatu zioten Udalari, baina
Udalak atzera egin zuen orduan,
Espainiako Gobernuaren agin-
duz. 2007ko udal hauteskundeak
irabazi ondoren, Agirrerengana
zuzendu ziren zenbait herritar, eta
galdeketaren gaiari berriro heltze-
ko eskatu. 2007ko iraileko galde-
ketan 673 boto jaso zituzten, horie-
tatik 654 trenaren aurkakoak. 

Aramaioko alkatearen
aurkako epaiketa,
sententziaren zain

Egueneko deklarazioen ara-
bera, argi geratu zen galdeketa
herritarrek eurek sustatutakoa
izan zela, auzo alkateak aukera-

tzeko bozketa aprobetxatuta. Agi-
rrek berak eta auzo alkateek azpi-
marratu zutenez, Udalak ez zuen
diruz edo baliabidez lagundu tre-
nari buruzko galdeketa. Bestalde,
Agirrek zera esan zuen Espainia-
ko Gobernuko ordezkari Paulino
Luesmarengandik jasotako debe-
kuaren gainean: astelehenean
(urriaren 1ean), behin galdeketa
amaituta, izan zuela debeku
horren berri, Luesmak bidalitako
faxa orduan erakutsi zioten-eta.
Luesmaren faxa irailaren 28an
(egubakoitza) iritsi zen Aramaio-
ko udaletxera, 19:50ean, eta ordu-
rako ez zegoen udal langilerik
udaletxean. 

Aitor Bezares batzarkidea, Martin Arriolabengoa eta Asier Agirre alkatea ezkerrean, eta eskumaldean Pedro Lasagabaster, Pedro Iturbe eta Enara Minguez, Gasteizen. E.M.

ESANAK

"Epaiketa politikoa
izan da; herritarrek
aukera izan beharko
lukete horrelako
proiektuen aurrean
iritzia emateko"
Asier Agirre > Aramaioko alkatea

Fiskalak zalantzan jarri zuen
Agirreren bertsioa eta zera gaine-
ratu zuen: sinesgaitza egiten
zitzaiola Agirrek debekuaren berri
jaso ez izana, domekarako hain-
bat komunikabidek horren gaine-
an jardun zuten-eta. Hain zuzen
ere, ETBk asteburu hartan eman-
dako informazioa eta Agirrek
ETBri egindako adierazpenak era-
bili zituzten froga gisa. Fiskalaren
arabera, Udalak inkesta egiteko
akordioa hartu zuen, boto-kutxak
utzi zituen bozketarako, boto zen-
baketan hartu zuen parte eta,
horrez gain, osoko bilkuren are-
toa utzi zuten bozketarako. Horre-
lakoak ohikoak direla esan zuten
lekukoek eta Agirrek berak. Izan
ere, aipatutako egunean Ibarrako
hiru auzo alkateak ere aukeratzen
zituzten eta aurretik ere pleno
aretoan egin izan dute bozketa
hori. Bozketak nahiko modu infor-
malean, errolda erabili barik egi-
ten dituztela deklaratu zuten
Untzilla eta Azkoagako auzo alka-
te izandakoek. Herritarren eska-
riari Udalak babes politikoa ema-
tea baino ez zuela eman adierazi
zuen Agirrek. 

LOTURARIK EZ
Iñigo Iruin defentsa abokatuak
esan zuenez, Udalak 2007ko irai-
laren 5ean onartu zuen galdeketa
egiteko mozioa, baina bertan ez
zuten zehaztu ez zelan, ez  noiz,
ezta zeinek egin behar zuen ere:
"Gauza bat da trenaren aurkako
plataformaren nahia eta beste bat
hemen epaitzen ari dena: Agirre-
ren jarduna". Prebarikazioan eror-
tzeko lau baldintza bete behar
direla eta auzi honetan bakarra
betetzen dela (Agirre funtzionario
publikoa izatea, alegia) gehitu
zuen. Galdeketa herriaren eskae-
ra izan zela ere esan zuen eta hori
frogatzeko hor daudela horren
alde jasotako sinadurak (66etik
gora) eta auzo alkateen eskaera,
alkateari herri galdeketa egiteko
eskatuz. Guardia Zibilaren txos-
ten bat ere aipatu zuen Iruinek,
urriaren 2an egindakoa; guardia
zibilek ezin izan zuten frogatu
Udalak galdeketarekin loturarik
izan zuenik. Epaiketa politikoa
izan dela eta herritarrei hitza ken-
tzea salatu zuen Agirrek Gasteizen.

Resu Abasolo > Kurtzebarri BHIko tutorea
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GOIATZ ARANA > BERGARA
Eguenean, atzo, hartu zuen
Juan Kruz Mendizabalek pas-
toraltza bikario kargua Gipuz-
koako Gotzaitegian, Donostia-
ko Gros auzoan. Bikario nagu-
siaren kargua Joseba
Gonzalezek hartu zuen eta
modu horretara osatuta geldi-
tu da Donostiako elizbarrutiko
lantaldea. 

"BURUA, LEHENGO LEPOTIK" 
Apirilaren 10ean egin zion pro-
posamena Jose Ignacio Muni-
llak Juan Kruz Mendizabali,
gotzainak Bergarara egindako
bisitan. "Lehengo lepotik dau-
kat nik burua, eta uste dut
horrekin duela zerikusia ni
aukeratu izanak, egoera hone-
tan kontraste bat izan naiteke-
elako", esan dio Mendizabalek
Goienari. Era berean aitortu du
"urduri" dagoela eta "kokatzen"

dabilela egunotan, "aldaketa
handia" izan delako epe labu-
rrean.  

Kargua onartuta, Donostia-
ra joango da bizi izatera Juan
Kruz Mendizabal Kakux udan;
Bergaran jarraituko du ordu-
ra arte. Bizitokia aldatzearekin
batera, Bergarako Santa Mari-
na eta San Pedro parrokietako,
Elosu auzoko eta Antzuolako
parroko izateari utzi egingo
dio. "Beste bat, gutxienez, aur-
kitu beharko dugu zeregin
horietarako", adierazi dio
ormaiztegiarrak Goienari.

Juan Kruz Mendizabal. GOTZAITEGIA

Jose Ignacio Munillak
Pastoraltzako bikario
izendatu du
Mendizabal, eta
Donostiara doa

JENDARTEA > ERLIJIOA

Bergarako eta Antzuolako
parroko izateari utziko dio
Juan Kruz Mendizabalek

M.B. > BERGARA
AHTren Bergarako ibilbidea
ez aldatzea erabaki du Foru
Aldundiak. Hortaz, Abiadura
Handiko Trenak Bergaran era-
gingo lukeen ingurumen kaltea
txikitzeko eta azpiegitura pai-
saian egokiago txertatzeko
Lamiategi auzo elkarteak egin-
dako proposamena bertan behe-
ra utzi du.

Iñaki Arriola Garraio sail-
buruak gaineratu du ez dutela
proiektua atzera bota "desego-
kia" delako, AHT eraikitzeko

Lamiategi elkartekoen eskaria alde batera laga
dute "4 urteko atzerapena ekarriko lukeelako"

AZPIEGITURAK > ERABAKIA

lanetan 4 urteko "atzerapena"
eragingo lukeelako baizik. Bes-
talde, gaineratu du Lamiategi
elkarteak egindako eskaera ain-
tzat hartzeko "ahalegin guz-
tiak" egin dituztela.

Erabaki horrekin ez daude
ados Lamiategi elkarteko kide-
ak. "Ez dugu ontzat hartzen
Jaularitzaren erabakia, baina
lanean jarraituko dugu inguru-
mena ahalik eta gutxien kalte
dezaten. Eskatuko dugu, beste-
ak beste, tunel artifizialen bidez
AHTren trazatua ahalik eta
gehien ezkutatzea", esan digu
Lamiategi elkarteko kide Luis
Fernando Mendibilek. 

URUBURU II
Bestalde, Adifek bukatutzat
eman du Eskoriatza eta Ara-
maio lotzen dituen Uruburu II
tunela. 460 metroko luzera du,
eta bi bide. AHTren Eskoria-
tza-Aramaio tarteak 5,5 kilome-
tro ditu, eta lau tunel: Urubu-
ru I, Uruburu II, Mazmela eta
Induspe.

AHTren Bergarako
ibilbidea ez aldatzea
adostu du Jaurlaritzak

Debagoieneko ikasle, langabe eta langileei
formazioa eta eskualdeko eskaintza aurkeztuko
diete Kulturateko klaustroan

HEZKUNTZA > AZOKA

MIREIA BIKUÑA > ARRASATE
Lanbide Heziketari eskainitako
astea bukatzeko II. azoka egingo
dute Arrasateko Kulturaten.
Hain zuzen ere, gaur 10:00etatik
18:00etara eta bihar 10:00etatik
13:00etara. "Formazioak garran-
tzia duelako" antolatu du Man-
komunitateak Debagoieneko
Lanbide Heziketako azoka. Bi
egunetan ibarreko ikasle, langa-
be eta langileei formazioa eta
Lanbide Heziketak eskaintzen
dituen aukeren berri emango die-
te. Oro har, eskualdeko eskain-
tza aurkeztuko dute.

ERAKUSMAHAIAK 
Debagoieneko zortzi ikastetxek
jarriko dituzte euren erakusma-

Lanbide Heziketaren gaineko
azoka gaur eta bihar Arrasaten

haiak Kulturaten: Oñatiko Ges-
tio Heziketak eta Zuazola Larra-
ña institutuak; Bergarako Maria-
ren Lagundiak eta Miguel Altu-
na institutuak; Arrasateko

Arizmendi ikastolak eta Goi
Eskola Politeknikoak; Aretxaba-
letako Lanbide Eskolak; eta Hel-
duen Heziketa Iraunkorreko zen-
troak. Gainera, Bastida eta Ika-
si akademiek, udaletako enplegu
zerbitzuek, Mankomunitateko
Garapen Agentziak eta Bizikasi,
Elkarhezitzen eta Hezkuntzaren
Aldeko Mundu-Kanapian era-
kundeek ere parte hartuko dute.
Bestalde, Jose Luis Elortza Muxi-
kak Lanbide Heziketa. Zer da? Zer-
tarako? hitzaldia egingo du Kul-
turaten 11:00etan.

HITZALDIAK
Bestalde, asteon hitzaldi zikloa
egin dute. Langabeziari aurre
egiteko har daitezkeen bideei
buruzko hitzaldian 40 bat pertso-
na egon ziren. "Pozik gaude eran-
tzunarekin. Intereseko gaiak
direla ikusi dugu", esan digu
Mankomunikateko ordezkari
Amaia Irizarrek.

Iaz Kulturaten egin zuten Lanbide Heziketaren azoka. GOIENKARIA

ESANAK

"Ez gaude ados, baina
lanean jarraituko
dugu ingurumena
ahalik eta gutxien
kalte dezaten"
Luis Fernando Mendibil >
Lamiategi elkarteko kidea

Bailarako herrietan
etxerik etxe banatu
dituzte eskuorriak,
eta informazio
orokorraz gain hiztegi
txiki bat ere jaso dute

M.B. > HERRIA
Debagoieneko udalek errenta
aitorpena euskaraz egiteko kan-
paina jarri dute abian. Nora begi-
ra zaude? Errenta aitorpena egi-
zu euskaraz! da kanpainaren

OGASUNA > DEIALDIA

Errenta aitorpena eukaraz egiteko kanpaina
abiarazi dute Debagoieneko udalek

leloa. Etxerik etxe banatu dituz-
te eskuorriak; informazio oro-
korraz gain, hiztegi txiki bat ere
badakar eskuorriak.

LAU MODU EUSKARAZ 
Errenta aitorpena egiteko lau
modu daude eta denetan erabil
daiteke euskara. Autolikidazio
proposamenean, etxean jasoko du
zergadunak Ogasunak bidalita-
ko proposamena. Hura ontzat
emanez gero onartzeko hiru bide
ditu: telefonoz, Internet bidez edo
Bergarako bulegoan.

Aitorpen telematikoa egin
gura dutenek finantza erakunde-

engana edo aholkularitza zerbi-
tzuengana joan beharko dute.
Bestalde, errenta aitorpena egi-
teko inprimakiak estankoetan
eros daitezke.

EKAINAREN 25ERA ARTE
2009ko ekitaldirako kanpaina
bihar hasiko dute, ekainaren
25era arte. Hitzorduak eskatu
edo kontsultak egiteko: deitu 902
100 040 zenbakira, Bergarako
Ogasun bulegora joan edo
www.gipuzkoa.net/ogasunahel-
bidean sartu. Etxean jasotako
autolikidazioak hilaren 14tik
onar daitezke.

DATUA

8
IKASTETXE

Ibarreko Lanbide Heziketako
zortzi ikastetxe egongo dira
azokan. Gainera, hizkuntza
akademiak, enplegu zerbitzuak
eta Mankomunitateko Garapen
Agentzia egongo dira.
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OJD erakundeak 
ikuskatutako astekaria

Eusko 
Jaurlaritza

Gipuzkoako
Foru Aldundia

Arrasateko
Udala

Bergarako
Udala

Oñatiko
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan edo kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

LAGUNTZAILEAK

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 
diruz lagundutako aldizkaria

XIX. mendeko amaieran Von Bismarck prusiarrak histo-
riako lelengo osasun asistentzia publikoaren modukoa mar-
txan ipini eban. Garai hartatik AEBak hainbat esparru-

tan gailentzen joan dira Europaren ganetik, eta tartean osagi-
le eta ospitalerik hoberenetarikoak han dituzte. 

Baina, aldi berean, beste herrialde mendebaldar batzuekin
konparauta haur heriotza-tasa altuagoa eta bizitza-itxaropen
baxuagoa deukoz. Izan be, estatubatuarren %15ak ez deuko osa-
sun asistentziarako aukerarik, 45 milioi pertsona inguruk.
Horreri buelta emoteko dator Obamaren erreforma, hainbeste
hauts harrotu dauana, 2014rako osasun eskaintza unibertsala
aurreikusten dauana (?).

Bien bitartean, Europa ame-
rikartzen doia. 1948an Britainia
Handian National Health Servi-
ce eredugarria sortu eben eta
atzetik joan ziran estatu frantzia-
rra urte haietan eta espainiarra
1963an. 

Ordutik aurrera europar sis-
temak sendotzen joan ziran,
1984an Osakidetza eta 1990ean
Osasunbidea sortu zituzten, 2000n Jospinek osasun erreforma
handia gidatu eban eta urte hartan OMEk frantziar sistema mun-
duko onentzat jotzen eban, japoniarra, suediarra eta herbehe-
reetarraren aurretik.

Halandabe, 1980ko hamarkadan britainiar eredua krisial-
dian sartu zan, eta tirabira handiak egon ziran Thatcher eta
laboristen artean. Geurean, danon abusuen ondorioz aspaldi-
tik datorrena Bengoa eta Kutz sailburuak orain plazaratzen
dabilz, krisialdi ekonomiko globalak okerragoturik.

Murrizketa gero eta handiagoak eta pribatizazinoa datoz,
baita Ipar Euskal Herrira be. Ganbehera gatoz AEBetan goruntz
datozen bitartean.

Amerika europartzen

"AEBetan %15ak ez
deuko osasun
asistentziarako
aukerarik"

Iñaki Peña

z a b a l i k

u s t e a k  u s t e

Mirian Biteri

Eguaztenean Aramaioko alkatearen aurkako epaiketa hasi
zen, Arabako Probintzia Auzitegian, 2007an AHTren
gaineko galdeketa egin zelako. Lotsagarria da herriari hitza

emateagatik Asier Agirre epaitzea; are gehiago, horrelako
azpiegitura erraldoi baten gaineko galdeketa denean. Zoritxa-
rrez, asmo politikoa duen epaiketaren aurrean gaude ostera ere;
horren harira, ez dugu ahaztu behar trenaren kontrako ekimene-
tan parte hartzeagatik epaituak izan direla lagun asko; horietako
batzuen auzia, gainera, Auzitegi Nazionalera bideratu dute. 

Nire babesa Asier Agirreri

Auzi
bidegabea

Pello Urzelai
www.berria.info/blogak/pello/

Ez zuen gertatu behar izan.
Egunkaria ez zuten itxi
behar izan. Egunkaria-ko

inor ez zuten atxilotu eta
torturatu behar izan. Epaiketa
bera ez zuten egin behar izan.
Horixe ondorioztatu ahal da
Auzitegi Nazionaleko Zigor
Salak Egunkaria auziaz eman-
dako epaia irakurrita. Auziak
berak ez zuen gertatu behar,
baina, aitzitik, zazpi urte luze
iraun du –eta oraindik ez da
amaitu, epaia finkoa ez delako
eta auzi ekonomikoa konpondu
gabe dagoelako–, eta denbora
horretan neurtu ezin den kaltea
egin du.

Epaia argia da, koplarik
gabekoa. Lehenik eta behin,
Egunkaria itxi izana auzitan
jarri du. Tribunalaren ustez,
Espainiako Konstituzioan ez
zuen helduleku zuzenik, eta
Zigor Kodearen 129. artikuluaz
baliatzeak ez zuen behar
besteko oinarririk. Epaiak argi
utzi du Egunkaria-ren argitalpe-
narekin deliturik egiten ez

zenez -eta horrela frogatu da
ahozko epaiketan-, ez zela eten
behar haren argitalpena. .

Akusazioak, azken batean,
espekulazioak baino ez ziren.
Kritika gogorra egin die
epaimahaiak akusatzaileei.
Zuzenean Dignidad y Justicia
eta AVT elkarteei, eta, zeharka,
benetako akusatzaileari,
Guardia Zibilari. Adibidez:
"Akusazioetan, atzekoz aurrera
egin dute indukzio prozesua.
Lehenbizi, erabaki da zein den
ondorioa, eta esan da, oinarririk
gabe esan ere, ondorio hori
eztabaidaezina dela; gero,
seinale, zantzu eta aztarna bila
hasi dira; eta, azkenik, arbuiatu
egin da ondorioarekin bat ez
datorren ezein esplikazio".
Kritika horrek berebiziko
garrantzia du Egunkaria auziaz
haratago, Barne Ministerioko
akusatzaileen jarduteko modua
bera auzitan jartzen duelako.
Egunkaria auzia kate luze
bateko kasu bat gehiago baino
ez baita. 

(...)
Epaiak absoluzioa ekarri du,

eta auzi hau erabat bidegabea
zelako uste sendoa berretsi du.
Baina, berez, ez du bermatzen
bidegabekeria amaitzea, ezta
horrelako auzirik ez errepika-
tzea ere.

Alex Ugalde

m a r r a z k i z

b l o g - t o p k o p l a k

Andere Arriolabengoa

Denbora pasa ta azkenean
ospatu da juizioa,
7 urte pasatu ondoren
zer da absoluzioa.

Esku garbien esku-hartzea
ez al da izan satira,
duintasuna ta justizia
non gelditu ote dira.

Audientzia Nazionaleko
lanean erreparatu,
lehendabizi akusatu ta
gero al bada frogatu.

Askorentzako nahiz prozesu hau
izan den krudel ta grabe,
zentzugabeko epaiketetara
tamalez ohituak gaude.

Epaia jakin orduko askok
egin du barre algara,
absoluzioa dute baina
justiziarik ez al da.

Nahiz gaur agerian gelditu den
haien sistema ustela,
txarrena da hurrengoan ere
berdin gertatuko dela.

'Euskaldunon
Egunkaria'
libre?

Baina, Del Olmo jauna, 
garbitu berri dago! 

Ezin zara egunkariaren gainetik pasatu?
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Travel Club?
Formalidade
gutxi
Jose Iturrospe
Bergara

Travel Club-en gertatutako
kasua kontatzera noa. Joan zen
urteko iraileko laburpenean,
esan zidaten helbide elektroniko
bat uztearren 50 puntu oparitu-
ko zidatela. Baita egin ere.

Hurrengo hilabetea heldu
zenean eta 50 puntuak agertzen
ez zirenez, deitu nuen eta
"arazoak ditugu eta datorren
hilabetean hor izango dituzu".
Horrela hilero, denetiko eran-
tzunak jasota: "Hau eskuz egin
behar da, programak uzten  ez
digulako". "Ezin dugu orain
egin, baina hurrengo hilerako
gehituko dizugu". "Promozioa
bukatutakoan gehituko dizkizu-
gu". Denetan intzidentzia
idatzita gelditzen zen.

Deitu nuen baten esan
zidaten gutun bat bidaltzea nahi
banuen, fax bidez izan behar
zela "beste modurik ez zegoela".
Eta horrela egin nuen.

Denbora pasa ahala, eta
erantzunik jasotzen ez nuenez,
esan zidaten posta elektronikoz
egiteko bidea ere banuela. Eta
berriro idatzi nien.

Martxoko laburpena jaso dut
eta oraindik puntuak ez dira
agertzen. Ezta erantzunik ere.

Eta gutxi balitz, orain
Interneten, Travel Club-ek duen
orrialdera sartu ezinda nabil.
Kasualitatea? Ez nuen espero
hain formalidade gutxi ezta
adarra jotzeko halako modurik.

Eskubide guztiak
Pedro Maria Martinez de Lagos
(Herria 2000 Eliza, Euskal Herriko Apai-
zen Koordinakundea eta Kristau Elkar-
te Herritarren Koordinakundea)
Bilbo

Euskal Herriko Kristau Elkarte
Herritarren, Euskal Herriko
Apaizen Koordinakundearen eta
Herria 2000 Eliza aldizkariaren
izenean idazten dizugu, hots,
Nazareteko Jesusekiko leialak
izan eta Haren jarraitzaile
izaten ahalegintzen garen
Euskal Herriko Elizaren sektore
baten izenean.

Luze eta zabal hitz egin
genezake gure Herria eta estatu
espainiarra eta frantziarra
aurrez aurre jarririk dituen
auzi-bideaz, alde guztietatik
sortu eta hainbeste urtetan
iraun duen eta oraindik irauten
duen indarkeriaz, gatazka luze
honek eragindako biktima
errugabeez, alde batean zein
bestean jasan beharreko
sufrimenduez, baketzearen alde
gauzatu diren eta gauzatu
beharko diren saiakerez, egoera

honetan pertsona, talde eta
instituzioek dugun erantzukizu-
naz. Horretaz guztiaz hitz
egiteko prest gaude, baina ez da
hori gaurko gure gutun honen
arrazoi zehatza.

Kezkatu egiten gaitu eta min
ematen digu jendartearen
zenbait sektoretan gertatzen ari
den gorroto eta mendeku giroak,
batez ere kartzelan dauden
euskal presoei eta beren familiei
buruz. Argi dago jarrera horrek
ez garamatzala arazoaren
konponbidera, eta ez duela bidea
urratzen goizago ala beranduago
burutu beharko dugun eginkizu-
nerako; hots, askatasunean
adiskidetzea.

Ez ditugu hemen aipatuko
nazioarteko ala nazio mailako
testu juridikoak; Elizaren ala
beste elkarte erlijioso, sozial edo
politikoen irakaspenak ere ez.
Baina ezin dugu gogoratu gabe
eta gauzatzen saiatu gabe utzi
Lukasen ebanjelioan (Lk. 4, 18-
19) agertzen den harako hura,
Nazareteko Jesusen eginkizun
bezala agertu ere: Jaunaren
izpiritua nire gainean dago,
berak nau bidali gatibuei
askatasuna eta behartsuei
berriona adieraztera, itsuei
ikusmena hots egitera eta
zapalduak askatzera, Jaunak
onginahia azalduko duen urtea
hots egitera. Eta honekin batera,
gogoratu bere aholkua, ebanjelio
berdinean zerbait aurrerago
jasoa: Zuek maitatu etsaiak, egin
ongi eta eman maileguz ordaina-
ri begiratu gabe (Lk. 6, 27-35).

Hauxe da gutun hau idaztera
bultzatzen gaituen espiritua eta
letra, zuk zure ahalbidean
dagoena egin dezazun, kartzelan
daudenen eta beren senideen
giza eskubide guztiak errespeta-
tuak izan daitezen. Ez gara
legeriei buruz tematzen. Gure
deia, gure salaketa, gure
gogoeta, gure eskaera eta,
areago, gure exijentzia, legezko-
tasunetik haratagokoa da, ez
baitatoz beti bat legezkotasuna
eta justizia.

Eskakizunak zehaztu aldera,
beste zenbait inguruabarren
artean, honako hauek azpima-
rratzen ditugu:

-Talde honetako pertsona
hauen guztien duintasun eta
eskubideekiko begirunea, eta
estatu espainiarraren eta
frantziarraren ankerkeriaren
etetea exijitzen dugu. 

-Zenbait kartzelatan ezarrita-
ko bakartze erregimena,
gaixotasun larriak dituzten
presoak kartzelan edukitzea,
kondena beteta dutenak –zein-
tzuei biziarteko kartzela aplika-
tzen zaien– ala kondenaren hiru
laurdenak beteak dituztelako
behin-behineko askatasunean
izan behar luketenak kartzelan
jarraitzera behartzea bezalako
neurriak, berehala, ezabatzea
nabarmendu nahi dugu.

-Bai presoek eta bai beren
senideek pairatzen duten

sakabanatze eta urruntze
politikaz bukatzea hots egiten
dugu. 

-Presoen eta beraien familien
giza eskubideak urratzen
dituzten praktikak, hemen
aipatutakoak zein beste era
batetakoak izan, ezabatu
beharra azpimarratu eta
exijitzen dugu.

Azkenik, bada zein izen jarri
ere ez dakigun beste kontu bat;
hots, presoak ikustera doazen
bai familiartekoei eta bai
bisitariei, bisean-biseko bisitak
egiteko asmotan joanez gero,
ezartzen zaizkien praktika
iraingarriak ukituzko miaketak
jasatera behartuz (bitarteko
tekniko ezberdinak erabiliz ezin
dira praktika horiek zuritu) eta
neurri horiek onartzen ez
dituztenei edozein motatako
bisitak egin ahal izateko
hilabeteetako debekua zigortzat
jartzea.

Ez genuke nahi izango
dituzun eginkizun askotarako
zure arreta galaraztea. Har
ezazu, beraz, luzatzen dizugun
eskua eta ditugun sinesteei
leialak izateko ahaleginetan,
gure kezka eta exijentziarik
sakonenak eta presakoenak
jakinarazi nahi dizkizugu,
justizia, askatasun eta adiskide-
tze bideak ireki ahalko dituen
egoera gizatiarragoa bideratze-
ko lagungarri izatearen izenean. 

Gezurrik ez
Pedro Sologaiztoa, Jose Antonio
Amundarain, Jabi Altube eta Jabier
Arana
(Oñatiko LAB Helduak)
Oñati

GOIENKARIAko otsailaren
5eko idatzian, Lourdes Idoiaga
alkatearen jokabidea salatzen
genuen Gizarte prestazioak
mantendu egingo zituela esan,
eta gero kontrakoa egin duelako
elbarritasuna duten pertsona
askorekin, ibilgailuen 2010eko
zergarekin konprobatu ahal izan
dugunez, eta gainera zoritxa-
rrez, jarraipena izango dute
beherapen hauek ondoren
ikusiko dugun moduan.

2010eko udal aurrekontuan
eta, zehazki, Gizarte batzordeari
dagokion atalean sartuko gara
orain. Ondo dakizuen bezala,
guk, LABeko Helduak taldeko-
ok, ezin dugu parte hartu
batzordean, alkateak berak
debekatu zigulako, baina nahiz
eta egoera honek asko mugatzen
duen gure informazio ahalmena,
beti saiatu izan gara eta orain
ere saiatuko gara falta dugun
informazio hori eskuratzen.

Eta horrela lortu ahal izan
dugu 2009 eta 2010eko diru-
partiden zerrenda eta berriz ere
denon kalterako, gauza bat esan
eta beste bat eginez, gezurretan
ari da Lourdes Idoiaga alkatea.

2010eko aurrekontuaren

balorazioa egiterakoan hauxe
zioen hitzez hitz urtarrileko
Kontzejupetik-en 191. zenbakian:
"Krisi garaian, behar edo premia
handiena duten gizarte sektore-
ei lagun behar diegu. Beste arlo
guztietan behera egin du
aurrekontuak, baina Gizarte
Zerbitzuetan mantendu egin
dugu, eta zenbait partida igo ere
bai. Gizarte Zerbitzuen atalean
%7,36ko jaitsiera baldin badago,
San Martin egoitzako eraberri-
tze lanak amaitu direlako da".
Horrela idatzita dago, baina egia
al da esaten ari dena? Orain
ikusiko dugu.                          

Har dezagun diru-partiden
zerrenda eta berak dioen
moduan San Martin egoitzako
lanak alde batera utzita, joan
gaitezen destino garrantzizkoe-
nen atalak ikustera eta kontura-
tuko gara esaten ari gerenaz.

Igo diren arloak:
-Etxetik etxekako zerbitzua:

2009an, 600000,00; 2010ean,
612000,00; DIF.2010-2009, 12000,00;
%2010-2009, 2.

-Pobrezia: 2009an, 66306,24;
2010ean, 68222,26; DIF.2010-2009,
1916,02; %2010/2009, 2,89.

Jaitsi direnak:
-Jarduera Sozialak (Drog.):

2009an, 71760,00; 2010ean,
59772,17; DIF.2010-2009, -11987,83;
%2010/2009, -16,71.

-Emakumeentzat Ekintzak:
2009an, 17241,17; 2010ean,
12000,00; DIF.2010-2009, -5241,17;
%2010/2009, -30,40.

-Diru-laguntza Bereziak:
2009an, 24650,00; 2010ean,
21872,40; DIF.2010-2009 -2777,60;
%2010/2009, -11,27.

-Hainbat Diru-laguntza:
2009an, 13394,53; 2010ean,
11155,46; DIF.2010-2009 -2239,07;
%2010/2009, -16,72.

-Desbabestuen Egoerarako
Diru-lag.: 2009an, 27905,28;
2010ean, 23719,49; DIF.2010-2009,
-4185,79; %2010/2009, -15.

-San Martin Egoitza: 2009an,
330313,40; 2010ean, 300000,00;
DIF.2010-2009, -30313,40;
%2010/2009, -9,18.

-San Martin Egokitz. Diru-
lagun.: 2009an, 45000,00; 2010ean,
8000,00; DIF.2010-2009,  -37000,00;
%2010/2009, -82,22.

-Jubilatu-etxeko gastuak eta
Diru-lag.: 2009an, 34976,72;
2010ean, 29129,89; DIF.2010-2009,
-5846,83; %2010/2009, -16,72.

Hauetaz gain badaude
Gizarteko beste arlo batzuk
jatsiera izan dutenak eta luzatu
egingo litzatekeelako ipini ez
ditugunak eta baita beste batzuk
sartu gabe geratu direnak ere.

Orduan, kontua ez da
Lourdes Idoiaga alkateak
ikusarazi nahi digun bezala
Gastu Sozialari eman zaiola
lehentasuna; hori gezurra da!

Bi partida bakarrik igo dira:
Etxetik etxekako zerbitzua eta
Pobrezia. Beste partida guztiak
jaitsi egin dira, eta San Martin
egoitzako obren partida kenduta
ere 2010eko aurrekontua %5,39

jaitsi egiten da; beraz, ez dadila
etorri alkate andrea jendea
manipulatzera.

Hemen gertatzen dena da,
gauzak estutzen direnean handi-
mandi dirudun hoiei kentzen
hasi beharrean, txikiari,
estuasunean dabilenari kentzen
hasi dela Lourdes Idoiga alkatea,
Gizarte Zerbitzuko aurrekon-
tuak demostratzen digun bezala.

Gezurrarekin estali nahi
izan du errealitate gordina,
baina LAB Helduak taldekoak
salatzen segituko dugu aurre-
rantzean ere Gizarte arloan
gerta litezkeen erasoak.

Baina gure lana ez da
salaketa egitea bakarrik,nahiz
eta hau ere egin beharrekoa
izan.

Kalitatezko Zerbitzu Soziala
sistema publikoaren barruan
goiburua duen hitzaldia antola-
tuko dugu Oñatin eta jakinarazi-
ko dugu aurrez noiz eta non
emango den.

Beraz, adi egon eta animatu
etortzera.

Zazpi hilabete
eta erdi
Jesus Markaide
Arrasate

Herritar batek informazio bat
eskatu zion Udalari: zinegotzi
batek kargu bat utzi zuen eta
berdin kobratzen segitzen zuen,
kargua utzi ez balu bezala, eta
herritarrak jakin gura zuen zerk
eragin zuen hori hala izatea.
Udalak 7 hilabete eta erdi behar
izan ditu erantzuteko. Baina ez
ezazue pentsa kontu iluna denik
hau, ez ba... Izan ere, gutuna
hain ondo gorde zuten, ez zuten
aurkitu epailearen agindu bat
jaso zuten arte hari erantzuteko
eskatuz. Hala ere, erantzunean,
argi eta garbi esaten dute akats
"inboluntarioa" izan zela,
boluntarioak direnean are
gehiago igartzen da-eta.

Bai, bai, herritarrak bere
poltsikotik ordaindu behar izan
ditu abokatua eta prokuradorea,
erantzun diezaioten.

Gutunean, gure edil nagu-
siak sinatua dagoena, Galparso-
ro andreak, inork ez dio barka-
menik eskatzen herritarrari eta
ez diote eskaintzen izan dituen
gastuak konpentsatzea.

Ez da eskertzen gertakari
hau Udala jakinaren gainean
jarri izana dagokion PPKK
(Protokolo Para Kontestar
Kartas) landu dadin, PENEk
(Protokolo Estrategico de
Nevadas Enormes) izandako
arrakastaren ostean, eta dato-
rren udazkenerako izango den
POLLArekin (Protokolo Operati-
vo para Lluvias Abundantes),
PEDO (Protokolo para Encon-
trar sitio Delante del Ospital),
ahaztu barik, horrek molatzen
du-eta.

IRAKURLEAREN GUTUNAK Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karak-
tere edo 50 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. GOIENKARIAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin bate-
ra bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen
eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Barrenkalea 33 
20570 BERGARA

Telefonoa:
943 25 05 05

Faxa:
943 25 05 12

Posta elektronikoa:
goienkaria@goiena.com
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ENEKO AZKARATE > ARRASATE
Hautsak harrotu ditu Egunkaria
auzian Bermudez epaileak eman-
dako epaia. Poza nagusitu da epai-
tuen artean, euskaldungoaren arte-
an, Egunkaria-ren itxiera salatu
zuten eta bidegabekeria handia
zela uste zuten milaka eta milaka
lagunen artean. Bost auzipetueta-
ko bat, Txema Auzmendi Egunka-
ria-ko administrazio kontseiluko
idazkaria, Goiena Telebistako Maga-
zinea-n egon da asteon. Arritxu
Barrusok elkarrizketatu du. Hemen,
paperera ekarrita, solasaldia.

Absoluzioa izan da senten-
tzia. Ze irakurketa egiten
duzue?

Guk egin genezakeen irakur-
ketaz gain, abokatuena da orain
garrantzitsua. Oraindik ez dugu
haien irakurketa entzun, zer-
tzelada batzuk izan ezik. Guk
esan genezake espero genuela,
neurri batean. Geure beldurra
zen: aterako da denendako abso-
luzioa, ala bakarren bati ezarri-
ko diote zigorra… Bostok libre
geratu ginela jakin genuenean,
lasai, pozik geratu nintzen. 

Epaileak idatzitakoa usteka-
bea izan da?

Bai. Ez nuen espero horren
zorrotza izatea. Esan du ez dela
egon kontrol judizial nahikorik,
Egunkariaez dela edozein enpre-
sa, hedabide bat ixtea oso larria
dela… Enpresa bat da, baina
hedabide bat da eta eskubide
bereziak ditu, adierazpen aska-
tasun eskubidea e.a.

Epai hau Egunkaria auzitik
haratago doa. Zabalik dauden
beste prozesu batzuetan bide
berria irekitzen du?

Nik baino gehiago dakienak
esan beharko luke hori. Auzite-
gi Nazionala zer den ondo dakie-
nak. Aurretik ere, frankismo
garaian, bazen Tribunal de
Orden Publiko delakoa. Eta Auzi-
tegi Nazionala sortu zen, justu,
bestea itxi zen egunean. Elka-
rren segida dira. Ez naiz ausar-
tzen esaten gerora etor daitezke-
en beste kasu batzuetan eragi-
nik izango duen edo ez .
Udalbiltza kasua eta gurea oso
antzekoak dira, baina noraino-
ko sortuko duen jurispruden-
tzia epai honek? Ezin jakin...

Sentsazio gazi-gozoa, hortaz:
errugabeak zaretela demos-
tratu da, libre geratu zara,
baina egindako kaltea han-
dia da…

"Egindako kaltea zelanbait konpondu
egin beharko litzatekeela uste dut"

Txema Auzmendi > 'Egunkaria' auzian auzipetua

Sufrimendua handia izan da.
Jasan ditugu umilazioak, tratu
txarrak, modu batera edo beste-
ra torturatuak izan gara… Gure-
tako, senideendako, ingurukoen-
dako… gogorra izan da eta hori
ez dago konpontzerik. Gainera,
ez du merezi buelta askorik ema-
terik, osasunarendako kaltega-
rria izan daitekeelako. Eginda-
ko kaltea zelanbait konpondu
egin beharko litzatekeela uste
dut. Baina horretan ez naiz oso
itxaropentsu. Izan ere, harriga-
rria da epaia ezagutu ostean Dig-
nidad y Justiciako ordezkariak
esan duena: 60 milioi euro jaso-
ko ditugula eta horiek zuzene-
an emango dizkiogula ETAri.
Lasai-lasai esan ditu, gainera.
Lagun batek deitu dit esateko ea
ez duen merezi hauen kontra
salaketa jartzea. Ikusi behar...

Zuek esan duzue, justizia egin
baino gehiago, injustiziaren
gurpila geratu egin dela…

Azkenean, hau ez da izan gu bos-
tok artista handiak garelako,
ondo egin ditugulako kontuak,
baizik eta atzean izan dugulako
herriaren zati handi bat eta eus-
kaldungoaren zati nagusia.
Horrek eman digu argia, inda-
rra, animua… Garaipena hor
egon daiteke. Guardia Zibilaren
tesia ez dela egia demostratu da.
Hori irabazi dugu, batez ere eus-
kaldungoari esker.

Kaltea eragin dizueten horiek
guztiak epaitegiko aulkitxo-
an ikusi nahiko zenituzke?

Batzuk bai. Guardia zibilak,
Del Olmo epaile instruktorea
eta Dignidad y Justicia eta AVT
nahiko nituzke aulkitxoan iku-
si. Del Olmok ez zeukan tresna
nahikorik auzia hasteko, atxilo-
ketak agintzeko… Bestalde,
Guardia Zibilari nork eman zion
agindua? Eta jasan ditugun tra-
tu txarrak, torturak…? Gainera,
epaiketara iritsi gara bi elkarte
horiei esker. Min handia, zauri
handiak, eragin dizkigute, ondo-
rioak larriak izan dira. Honek
horrela geratu behar du?

Patxi Lopez lehendakariak
esandakoarekin desengainua
hartu duela esan du Martxe-
lo Otamendik.

Tristea iruditzen zaizkit
Lopezen jarrera eta adierazpe-
nak, orain, epaia jakin ostean.
Lehenago esan izan balitu…
Aurreko lehendakaria, Ibarre-
txe, hasiera-hasieratik egon zen
gugandik gertu. Banan-banan
deitu zigun auzipetuoi eta gon-
bita egin Ajuria Enera joateko
bakarka, harekin egoteko. Isile-
an egin zuen, handikeriarik
barik, hedabideei deitu barik. Bi
lehendakarien jarrerak oso
ezberdinak izan dira.

Zama handia kendu duzue gai-
netik, baina errekurtsoen
aukera hor dago eta, bestal-
de, auzi ekonomikoa ere egi-
teke dago oraindik.

Dignidad y Justiciakoei aste-
lehenean amaitzen zaie errekur-
tsoa jartzeko epea. Auzi ekono-
mikoan eskatzen dituzte zigorrik
gogorrenak: 17 urtetik 26ra eta
13 milioi eurotik 20ra artekoak.
Kalte izugarriak. Edozelan ere,
neurri baten, lasai gaude, lehe-
nengo epai hau jakin ostean.
Gure abokatuek eskatu dute, fis-
kalak egin duen moduan, epai-
keta egin dadila hemen, Gipuz-
koan. Hala izango balitz, askoz
ere lasaiago egongo ginateke.

GEZURRA

"Guardia Zibilaren tesia
ez dela egia demostratu

da; hori irabazi dugu,
euskaldungoari esker"

AULKITXOAN

"Guardia zibilak, Del
Olmo eta Dignidad y

Justicia eta AVT nahiko
nituzke aulkitxoan ikusi"

LOPEZ LEHENDAKARIA

"Tristea iruditzen zaizkit
Lopezen jarrera eta

adierazpenak, orain,
epaia jakin ostean"

GOIENKARIA

Gauzak esateko modu bat da.
Egiaren zerbitzuan aritu dira
eta egiaren bila baldin bagabil-
tza, hiru epaile hauek emanda-
ko epaia ona da.

Zazpi urte iraun du proze-
suak. Bestalde, azken urteo-
tan badirudi eskubide indibi-
dual eta kolektiboetan atzera
egin dela.

Bai. Hori hala da. 1978ko
Konstituzioaren ostean sortu
diren legeak askoz ere hertsia-
goak, interpretazio estuagokoak,
gogorragoak izan dira. Kezkatze-
koa da lege hertsien bidez aska-
tasunari mugak jartzeko joera
hori.

Jendartearen babes barik sen-
tentzia ezberdina izango zate-
keen?

Bai, ez daukat inolako zalan-
tzarik. Konbentzituta nago.
Garaipenaz egin dugu berba.
Garaipen mugatua izatekotan…

Pozik agertu da Txema Auz-
mendi jesuita eta kazetaria,
Egunkaria auzian auzipetu eta

absolbitua izan dena. Pozik,
"herriaren zati handi bat eta eus-
kaldungoaren zati nagusia" atze-

an izan dutelako eta haiek eman
dietelako "argia, indarra, ani-
mua". Egindako kaltea zelanbait

konpondu egin beharko litza-
tekeela uste du, baina horretan
"ez dela oso itxaropentsu".

Txema Auzmendi.
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AKUPUNTURA
INTEGU 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

LORENZO M. JOOSTEN
Arrasate / Arrasate Pasealekua 29, Ezk behea / 943 79 29 13

ALBAITARIAK
ETXEBERRIA JULIO 
(DEBAGOIENEKO ALBAITARI OFIZIALA)
Bergara  / 609 54 16 13

ANALISI KLINIKOAK
LABORRA ISABEL
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06

BARNE MEDIKUNTZA
IRIGOIEN VICTOR
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06

DENTISTAK
ANE LASAGABASTER
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

AGIRRE HORTZ KLINIKA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ARANBURU HORTZ KLINIKA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ARRASATE HORTZ KLINIKA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ARREGI HORTZ KLINIKA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

ASTIAZARAN SOLOZABAL
Bergara / Iparragirre 1, behea / 943 76 27 95

BENGOA SAN MIGUEL ANGEL
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57

BERGARA HORTZ KLINIKA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAVIGLIA SILVANA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

GOROSABEL J. ALBERTO
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IRIARTE IRURETA ANE MAITE
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

IRIARTE IDOIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

Elgeta / Torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

LOPEZ DE GOIKOETXEA
Arrasate / Alfontso X. Jakintsua 5 / 943 79 17 74

MAZMELA BOLINAGA ENRIKE
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

SAINZ MALKORRA ANA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DERMATOLOGIA
TAMAYO CONCEPCION
Oñati / Atzeko kalea 6 behea / 620 12 48 46 / 943 71 61 82

ENTZUMEN ZENTROAK
INSTITUTO OPTICO – BIOACUSTICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

ERREUMATOLOGIA
GORASARRI ZUBIZARRETA, XABIER DOKTOREA
TROJAOLA ZULUETA, LURDES DOKTOREA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HOMEOPATIA
AMAIA IRIARTE (MEDIKU HOMEOPATA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11 / 943 08 11 00 / 695 78 19 21

LABORATEGI HOMEOPATIKOA
(JAVIER BARRENETXEA FARMAZIA)
Oñati / Kale zaharra 1 / 943 78 32 14

KIROPRAKTIKA ZENTROA
LARRAÑAGA ANDREA
Arrasate / Erdiko kalea 22, 3. eskuma / 943 79 92 83

LOGOPEDIA
PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJISTAK
AZPEITIA IRUNE
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

OPTIKAK
BEGIONDO OPTIKA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

INSTITUTO OPTICO
Arrasate / Kale Barria 32 / 943 79 71 68

ORTOPEDIA
ORTO LAGUN
Arrasate / Kontzezino 2 / 943 79 89 34

OSASUN-DIAGNOSTIKOAK
UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA 
(ERRESONANTZIA MAGNETIKOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OSTEOPATIA
BENGOA NEREA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

ETXEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

PODOLOGOAK
ERDIKO KLINIKA PODOLOGIKOA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

IKERLEKU PODOLOGIA ZENTROA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

OINEZ PODOLOGIA KLINIKA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

PSIKIATRA
GALLASTEGI PABLO
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

PSIKOLOGOAK
GARMENDIA LANDER 
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

NUÑEZ TXOMIN 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

YOGA
AREDHANA YOGA ETA GESTALT 
PSIKOTERAPIA ZENTROA
Aretxabaleta / Santa Kurtz 24 / 616 96 57 95.

SAMADHI YOGA
Bergara / Masterreka 13, behea / 943 76 11 38 / 639 23 57 53

Debagoieneko 
OSASUN
ZERBITZUAK

Iragarkia jarri nahi baduzu,
deitu 943 25 05 05 zenbakira.



Herriak
> ARRASATE
Iturbideko obrak
hilaren 20an
emango dituzte
bukatutzat > 12

> BERGARA
Atzeratu egin da
UNEDen eta
Udalaren arteko
trukea > 16-17

> OÑATI
Joseba Iglesias
gogoratuko dute
espeleologia
jardunaldietan > 20

> ESKORIATZA
Bost milioiko
aurrekontua
onartu du Udalak
(+%3,3) > 22

Arrasate > 12-15 Bergara  > 16-19 Oñati > 20-21  Eskoriatza > 22 
Aretxabaleta > 23-24 Antzuola > 25 Aramaio > 26  Elgeta > 27 Gatzaga > 27

HIRU ARDATZ

> KONTRATAZIOA
Enplegu teknikariaz gain, beste 35 kontratazio egingo
ditu Udalak lanik gabe dauden aretxabaletarren
artean. Aldi baterako kontratuak izango dira, Udala-
ren beharrak asetzeko.

> FORMAZIOA
Langabeendako ikastaroak egingo dira, Mankomunita-
tearen eta Aretxabaletako ikastetxeen (Aretxabaleta
institutua, Arizmendi) laguntzarekin.

> EKINTZAILETZA
Enpresa-ekimenak dituztenei laguntzeko jardunaldiak
antolatuko dira, ideiak aurrera eraman ditzaten
laguntzeko.

> 350.000 EURO
Planak 350.000 euro inguruko aurrekontua du, eta
INEMek diruz laguntzen du; Eusko Jaurlaritzan eta
Foru Aldundian ere dirulaguntza eskaera egin du
Udalak.

ratzen duenez, "aldi baterako
kontratuak izango dira, batzuk
egun erdirako eta beste batzuk
egun osorako. Batzuk mantenu
lanak egiteko postuak izango
dira, baina baita kualifikazio
handiagoko postuak ere: adibi-
dez, merkataritza sustatzeko bat;
Gizarte Zerbitzuen inguruan bes-
te bat…" Zuzeneko kontratazioa
izango da.

Bigarren ardatz bat formazioa
izango da: langabeendako ikas-
taroak, Mankomunitatearekin

elkarlanean. "Hemen ere, baldin-
tza nagusia izango da langabea
izatea. Beharbada, beste baldin-
tza batzuk ere ezarriko dira. Dena
dela, helburua izango da pertso-
na horiei lanerako sarrera erraz-
tea. Kontuan hartuko da dauka-
ten ikasketa maila eta lan-mer-
katuak eskatzen duena.
Ikastetxeekin batera egingo dugu:
Aretxabaleta Institutuarekin eta
Aretxabaletako Arizmendi ikas-
tolarekin", azaltzen du Arritxu
Olidenek.

Hirugarren ardatza ekintzai-
le izaeraren ingurukoa izango
da: "Enpresa-ekimenak irteten
badira, jende hori prestatzeko
jardunaldiak egongo dira: enpre-
sa mundua, enpresaren kudeake-
ta eta beste arlo batzuk ezaguta-
razteko; hau da, ideiak sortzen
badira, erraztasunak emateko",
esaten du udal arduradunak.

Orain, bere hitzetan, "falta
da teknikaria lanean jartzea";
eta hori, dena ondo bidean,
hemendik bi astera izango da.

Egunotan egingo da Aretxabaletako
enplegu teknikari postuaren deialdia

ARETXABALETA > UDALA

LEIRE KORTABARRIA > ARETXABALETA
Egunotan da ateratzekoa INEM-
en www.redtrabaja.es webgune-
an Aretxabaletako Udaleko enple-
gu teknikaria topatzeko deial-
dia. Aldi baterako lanpostua
izango da, urtebete ingururako,
eta ezinbestekoa izango da Uda-
lak martxoan onartu zuen enple-
gu plana koordinatzeko eta aurre-
ra eramateko. Enplegu plan
horren bidez, besteak beste, 35 bat
aretxabaletar Udalaren inguru-
ko lanak egiteko kontratatuko
lirateke. Planak INEMen eta
Debagoieneko Mankomunitatea-
ren babesa dauka.

Plana prestatu duen Arritxu
Oliden (EAJ) zinegotziaren esa-
netan, "tokiko enplegu eta gara-
pen eragilea izango da. Deialdia
astebete inguru izango da INEM-
en webgunean, eta izenematea
webgunean bertan egin behar
da, ez udaletxean eta ezta telefo-
noz edo mezu elektroniko bidez;
webgunean izena emanda egon
behar da". Postu horretarako zein
planaren bidez beteko diren bes-
te guztietarako, ezinbesteko bal-
dintzak bi izango dira: Aretxaba-
letakoa eta langabea izatea.

35 KONTRATAZIO ZUZEN 
Enplegu planak hiru ardatz ditu,
eta horietako bat da, hain zuzen
ere, kontratazioa. Izan ere, iaz-
ko urtarrilean 184 langabe zeu-
den Aretxabaletan, eta aurten,
363, %10eko langabezia tasa.
Hala, enplegu planaren bidez,
"helburua da langabeen %10 kon-
tratatzea", dio Olidenek. Gaine-

INTERNETEN
Deialdia INEMen
webgunean egingo da,
eta izenemate modu
bakarra hori izango da

GAKOA
Langile hori
ezinbestekoa izango da
Udalaren enplegu
plana garatzeko

Enplegu plana prestatu duen zinegotzia, Arritxu Oliden, udaletxe aurrean. LEIRE KORTABARRIA

ESANAK

"Ezinbesteko
baldintzak izango dira
Aretxabaletakoa eta
langabea izatea"
Arritxu Oliden > Zinegotzia

"Enplegu planaren
bitartez,
Aretxabaletako
langabeen %10
kontratatuko dugu
modu zuzenean"

"Tokiko enplegu eta
garapen eragilea
izango da Udalean;
'www.redtrabaja.es'
webgunean agertuko
da deialdia"



"Ikusgarri dago. Uste dut beharra
ere bazuela. Denean hobetu da,
pozik gaude. Erosotasun handia-
goa dago. Eskailerak, igogailuak…
den-dena ederto utzi dute. Eta
obrek iraun duten bitartean, gu ez
gara batere molestatu. Dena den,
nik ez dut hemen sekula ezeren
beharrik igarri".  

Blanka Iturbe

EGOIL IARREN IR ITZ IAK

"Erosotasun
handiagoa dago orain,
ederto utzi dute"

"Bukatuta dagoena ondo geratu
da, guztia hobetu da asko.
Berogailu berriak ditugu logela
eta egongela guztietan… beha-
rrezkoa zen; 25 urte ditu, eta
orain arte ez da beste ezer egin.
Berritu egin dute dena. Iturbiden
oso ondo gaude, dena eginda, eta
konpainia onarekin". 

Valero Feo

"Beharrezkoa zen, 25
urte ditu, eta orain
arte ez da ezer egin"

"Oso-oso ondo geratu da, benetan
polit utzi dute; ni oso pozik nago.
Egia da hauts eta zarata handia
tragatu behar izan dugula, batez
ere hautsa, baina merezi izan du;
adibidez, sarrerako koskatxoa
kendu egin dute gurpildun aulkiei
eta taka-takei bidea errazteko…
Hau lau izarreko hotela da". 

Rosario Guridi

"Hauts eta zarata
handia tragatu dugu,
baina merezi izan du"

"Oso gustura gaude egoitza
berriarekin. Denean irabazi du:
igogailuak, berogailua, logelak,
komunak… Obrak apur bat luzetxo
joan dira, baina ondo egiteko
txarto pasatu behar da lehenengo.
Iturbide gustura bizi izateko
moduko lekua da, gu pozik
gaude". 

Ana Mari Amozarrain

"Oso gustura gaude
egoitza berriarekin,
denean irabazi du"

UBANE MADERA > ARRASATE
Obra handi, zail eta luzea izan da
Iturbidekoa. Handia, goitik behe-
ra berritu dutelako, eraiki zute-
netik (orain 25 urte) lehen aldiz.
Zaila, 60 bizilagun bertan zeude-

Apirilaren 20an (martitzena) sinatuko dute
berrikuntza obra amaieraren harrera akta 

Egoitzaren sarreran falta diren altzariak hilabete
barru inguru iritsiko dira 

OBRAK > ITURBIDE EGOITZA

la egin behar izan dutelako. Eta
luzea, urte eta erdirako aurreiku-
sitakoa urtebete luzatu delako.

Orain, baina, obrak bukatu-
ta itxura polita erakusten du
egoitzak. Argitasunean, erosota-

sunean eta kalitatean irabazi du:
"Iturbide pertsona nagusi auto-
nomoendako egin zen; hemendik
aurrera, berriz, mendekotasuna
duten nagusiendako bakarrik
izango da, eta guztia egokitu beha-

Egoitzako obren itxura, eguaztenean, Iturbideren sarrera berrian. U.M.

rra zegoen", azaldu du Olatz Etxa-
bek, egoitzako udal teknikariak.

Adibidez,logela guztiak berri-
tu dituzte, komunak bereziki.
Horrez gain, orain solairu guztiek
dute jantoki eta egongela bana:

"Horrela, solairu bakoitza inde-
pendentea da funtzionamendua-
ri dagokionez", azaldu du Izaro Agi-
rrek, Obra Saileko teknikariak.

IGOGAILUAK ETA SARRERA 
Igogailu berriak ere ipini dizkio-
te egoitzari. Orain lau halako
ditu: bi txiki eta handi bat (26 lagu-
nendako, 2.000 kilo) egoiliar eta
haien senideendako, eta beste
txiki bat langileendako. 

Baina, duda barik, aldaketa-
rik nabarmenena beheko solai-
ruan egin dute, Abaroa egoitzak
okupatzen zuen espazio osoa gehi-
tu diote-eta Iturbideri. Sarrera
berria egokitu dute bertan, era-
bat automatizatu eta irisgarria.
Oraindik huts samar ikusten da,
ekipamendu osoa falta delako:
"Hilabete barru-edo egongo da
altzariekin jantzita". Eta ile-
apaindegia, fisioterapia gela eta
podologia gela ere bertan ipini-
ko dituzte, besteak beste. Horre-
kin batera, nagusien bisitarien-
dako egongela ere egokitu dute,
"kafe makinekin-eta".

DIRU ETA DENBORA GEHIAGO
Hori guztia egiteko 3.660.755 euro
erabili dituzte, aurreikusitakoa
baino 900.000 euro pasa gehiago.
Ezarritako epea baino urtebete
gehiago ere bai. Arrazoia da Dipu-
tazioarekin adostutako proiektua
oso txiki geratu eta obra handia-
goa egin behar izan dutela. 

Iturbide,
barruko
itxura
berriarekin
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JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Maiatzaren 15ean 750 urte bete-
ko dira Gaztelako erregeak,
herensenguaren kondairak txun-
dituta, Arrasateri Mondragon
–Monte del dragón– izena jarri zio-
la. Hau da, 750 urte beteko dira
Alfontso X.ak Arrasateri hiri-
gutuna eman zionetik. Bada, Uda-
lak data berezia aprobetxatu gura
izan du Arrasateren historiaren
gaineko hausnarketa egiteko.
Udalak argi dauka hiri-gutunaren
aurretik Arrasate existitzen zela;
horren adierazle dira, esaterako,
Leze Txikiko aztarnak. Finean,
idatzita ez dagoena ezagutzeko
saiakera egin gura dute.  

HERRI EKIMENETATIK EDATEN
Udalak herrigintzan diharduten
bi elkarteren proposamenak jaso
ditu dagoeneko. Zuztarrak Erro-
tuz-ek eta Doke antzerki taldeak
euren ekarpena egiteko asmoa
erakutsi dute eta Udalak adiera-

zi du oraindik ere ekarpenak
jasotzeko ateak zabalik daudela. 

Bost hitzaldirekin osatutako
hitzaldi ziklo batekin hasiko dira.
Euskal Herriko eta Arrasateko
ikuspegietatik abiatuz egingo da
hausnarketa eta horretarako goi

mailako historialariak izango dira
gurean. Hitzaldien ostean beste
hainbat ekintza egiteko asmoa
du Udalak, aukera honetaz balia-
tu nahi du-eta "Arrasateko histo-
riaren eta ondarearen berresku-
ratze eta hedapenerako". 

Udalak data berezia
aprobetxatu gura du
Arrasateko historiaren
hausnarketa egiteko 

Urte osorako egitarau
zabala prestatu gura
dute; hasteko, bost
hitzaldi egingo dira

Oihana Aranburu eta Jon Garai, Erdiko kalean, hitzaldien berri ematen. LARRAITZ ZEBERIO

HISTORIA > 'ARRASATE, HARRI ETA BURDIN'

Hiri-gutunaren 750. urteurrenean hitzaldi
zikloa, idatzita ez dagoen historia ezagutzeko

Apirilak 21, eguaztena
19:00 Karta Pueblak 750 urte,
ospatu edo ez ospatu?, bilkuren
aretoan. Angel Rekalde, Beñi
Agirre eta Mirari Bereziartua. 

Apirilak 28, eguaztena
19:00 1200. Lurraldetasunaren
galera, bilkuren aretoan.
Hizlaria: Aitzol Altuna.

Maiatzak 5, eguaztena
19:00 Arrasate harri eta burdin,
Kulturaten. Hizlaria: J.A. Azpiazu.

Maiatzak 12 eguena
19:00 Arrasateko gaztelu eta
hiribildua, Kulturaten. Hizlariak:
Mertxe Urteaga eta Ana Ugalde. 

Maiatzak 13, eguena
18:30 1448ko Arrasateko
erreketa, Kulturaten. Hizlaria:
Toti Martinez de Lezea.
Antolatzailea: HHIren zentroa.

Hitzaldi zikloa,
noiz eta non

> EKIN EMAKUMEAK
15. urteurreneko
ekitaldien hasiera
arrakastatsua
Martxa onean hasi dira Ekin
Emakumeak elkartearen 15.
urteurreneko ospakizun eki-
taldiak. Ana Ugalde historia-
lariak eguaztenean egin zuen
Emakumeok Arrasateko his-
torian hitzaldian lepo bete
zen Kulturateko Jokin Zaite-
gi aretoa. Ugaldek herriko
emakumeen gaineko hainbat
datu eman zituen, gerturatu
ziren emakumeen –gizonez-
koren bat ere izan zen– goza-
men eta harridurarako. 

> ZERBITZUAK
Maiatzetik aurrera
ezingo da Nortasun
Agiria Arrasaten egin
Apirilaren 29a izango da arra-
satearrendako Nortasun Agi-
ria bideratzeko azken eguna.
Izan ere, Espainiako Poliziak
jakinarazi du Nortasun Agi-
ri elektronikoak inprimatze-
ko makina bereziak ez dituz-
tela herrietara eramango.
Arrasaten hamar urtez eskai-
ni dute zerbitzua. Hala, Nor-
tasun Agiria egin edo berri-
tu gura duenak hiriburueta-
ra jo beharko du, Espainiako
Poliziaren egoitzetara.
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Ford Mugarri eta Egia, Iturripen orain dela aste gutxi jokatutako partidu erabakigarrian.

Barbero saskira botatzen.

GOIENKARIA

GOIENKARIA

XABIER URTZELAI > ARRASATE
Kategoriaz igotzeko borrokan
azken unera arte etsi barik ibili
ostean, Ford Mugarri Arrasatek
denboraldiko helburuak berri-
tuta ekin dio txapelketari –nahiz
eta aurtengo helburuan dagoene-
ko ondo beteta utzi dituzten, kirol
mailan bai, behintzat–. Hala, Edu
Orgazen mutilek bide onetik hasi
zuten joan den astean Kopa, Irun-
gon kantxan kontrarioa 21-33
mendean hartuta.

Guztira, hamasei taldek hasi
dute kopa, denak gipuzkoarrak,
baina hori bai, hainbat katego-
riatan lehian dabiltzanak. Horrek

Igoera fasearen
ondoren Ford
Mugarriko mutilek kopa
txapelketa hasi dute,
eta ondo, gainera, Irun
taldea mendean hartu
zuten-eta, erraz

Bestalde, bigarren territoria-
leko taldeak ligako 24. jardunal-
dia jokatuko du Usurbilen kon-
tra, Iturripen (zapatua, 18:00).

esan gura du txapelketa berrian
alde handia egon daitekeela tal-
de askoren artean. Ford Muga-
rrikoek gaur, egubakoitza, joka-

tuko dute bigarren jardunaldia,
Usurbilen kontra. Talde horrek
pattal hasi du Kopa, Ormaiztegi-
ren kontra 24-20 galdu zuten-eta. 

ESKUBALOIA > KOPA

Kopako bigarrenean Ereintza
hartuko du Ford Mugarrik

X.U. > ARRASATE
Joan den asteburuko porrotaren
ostean MUko entrenatzaile Javi
Zurbanok ez zuen etsi nahi: "Tal-
deak denboraldi honetako parti-
du batean ere ez du eman duen
dena, eta noizbait izan beharko
da". Hala, noizbait hori geratzen
diren bost partiduetan izango
den esperantzarekin, Arrasateko-

Oraingo asteburuan, jaitsiera fasean hirugarren lekuan dagoen Baskoniaren
kantxara joango dira jokatzera, eta amaitu dira akatserako tarteak

SASKIBALOIA > LEHEN NAZIONAL MAILA

ek oraindik ez dute amorerik
eman nahi, eta matematikek
aukerak daudela dioten bitarte-
an iaz egindako balentria erre-
pika dezaketela sinistu nahi dute.

Esandako moduan, bost par-
tidu geratzen dira jaitsiera fasea
amaitzeko; bost final, horrenbes-
tez. Eta horietako lehena ez da
samurra izango, hirugarren

lekuan dagoen Baskoniaren kan-
txara joango dira-eta zapatuan
MUko mutilak (17:00).

PAREKOTASUN HANDIA
Kategoria horretan dagoen pare-
kotasun handia ikusita posible
da bolada on bat jarraian harra-
patzea, eta hori da salbaziorako
bide bakarra.

Aukerak dauden artean MUkoek
ez dute esperantzarik galdu nahi

z a l d i b a r

EMAITZAK

Lasagabaster-Komando Alpargat 4-3
Cipris-Betrayer 1-3
Ekaitz-Aldapa 5-4

PARTIDUAK

Apirilak 17, zapatua Epaileak

10:30 McAwenDauen-Ekaitz AT Celaya
11:30 AT Celaya-Cipris McAwenDauen
12:30 Dublin-Dribling Cipris
16:00 Aldapa-Lasagabaster Komando Alp.
17:00 Komando Alp.-Fidel & Disc. Aldapa

Apirilak 18, domeka Epaileak

10:30 Iriztu-Steau del Grifo McAwenDauen
11:30 McAwenDauen-Katenatxio Iriztu
12:30 Abokajarro-Betrayer Katenatxio

SAILKAPENA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dublin . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dribling . . . . . . . . . . . . . . . 
Iriztu . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Betrayer. . . . . . . . . . . . . . . 
AT Celaya . . . . . . . . . . . . . . 
Abokajarro . . . . . . . . . . . . 
Lasagabaster. . . . . . . . . . . 
Cipris . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ekaitz . . . . . . . . . . . . . . . . . 
McAwenDauen . . . . . . . . . 
Fidel & Disc . . . . . . . . . . . . 
Aldapa . . . . . . . . . . . . . . . . 
Iluntz . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Katenatxio . . . . . . . . . . . . . 
Komando Alpargat . . . . . . 
Steaua del grifo . . . . . . . . 

36
32
29
27
26
26
21
16
16
15
15
9
5
4
2
0

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Maiatzaren 1ean
jokatuko dute
Lasagabasterrek
eta Betrayerrek
Kopako finala

Langileen Egunean
jokatuko dute bi talde
horiek Kopako finala,
finalerdietan Komando
Alpargat eta Cipris
taldeak atzean utzi eta
gero. 

Oraingo asteburuan
ligako azkenaurreko
jardunaldia jokatuko dute
Zaldibarren; horrenbes-
tez, hurrengo faserako
sailkatuko direnen artean
egoteko lau puntu baino
ez daude jokoan. Sailka-
penean lehenengo zazpi
sailkatuek abantaila hartu
dute, eta orain momen-
tuan Ciprisek betetzen du
zortzigarren postua. Esan
beharra dago Katenatxio-
Iluntz partidua atzeratu
egin dutela.

P J
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GOIENKARIA

LEIRE KORTABARRIA > ARRASATE
Ahoz ahokoaren bidez mundu oso-
an irakurria izan da La Cenicienta
que no quería comer perdices ipui-
na. Orain, euskaraz argitaratu du Txa-
lapartak (Marizipriztinek ez du zorio-
neko galeperrik nahi). Egileek, Nuni-
la Lopez bartzelonarrak eta Myriam
Cameros iruindarrak, lanaren berri
emango dute martitzenean, hilak 20,
Kulturaten, 19:00etan.

Zelan sortu zen La Cenicien-
ta…?

Orain dela urte asko idatzi
nuen, Bartzelonako Horta auzo-
ko tratu txarrak jasandako ema-
kumeen elkarte baten enkarguz,
gida baterako. Gero nik editatu
nuen eta CDan salgai jarri nuen.
Myriamek entzun zuen eta esan
zidan marrazkiak egingo zitue-
la. Handik bi urtera ekarri zizki-
dan marrazkiok eginda. 

Laburtuko diguzu istorioa?
Ezkondu egiten den eta

zoriontsu ez den Mari Errauski-
ne bat da. Halako baten, nahikoa
da! esaten du. Eta hortxe utziko
dut, ez dut bukaera kontatuko. 

Emakumearen gaineko isto-
rioa da, hortaz?

Bai, emakumearen gainekoa
eta zerbait gustatzen ez zaigune-
an nahikoa dela esateko dugun
eskubidearen gainekoa. Hasie-
ran, emakumearen gainekoa zen,
eta tratu txarren gainekoa, bai-
na gero konturatu ginen denon-

"Denok dugu 'aski da!' esateko
eskubidea zoriontsu ez bagara"

Nunila Lopez > Ipuin kontalaria eta idazlea

dako zela: gizonezkoendako, ume-
endako… Edozeinek esan deza-
ke aski da!, eta ez bakarrik tra-
tu txarrei dagokienez: lana, adis-
kidetasun harreman bat…
zoriontsu egiten ez gaituen edo-
zer gauza eteteko eskubidea dugu.

Planeta argitaletxeak eskain-
tza egin zizuen…

Bai; hasieratik egin zigun
argitaratzeko eskaintza, baina
guk autoeditatu egin gura genuen
eta ezetz esan genion. Ez geneu-
kan dirurik eta negozioa zuten
lagun batzuei mezua bidali
genien, diruz lagun ziezaguten
publizitatearen truke. Haiek bes-
te lagun batzuei bidali zieten, eta
horrela, munduari bira eman
zion, eta ezagutzen ez genuen
jendearengandik lortu genuen
dirua. Hori da izan dugun lagun-
tza, jende arruntarena, eta baita
institutu, ikastetxe… askorena.

Ipuina martxoan irten zen
autoeditatuta; Planetari baiez-
koa ekainean eman genion, eta
urrian argitaratu zuten. Txalapar-
tari ere baiezkoa eman genion.
24.000 ale saldu ditugu. Arrasate-
ko aurkezpenean, liburua eta CD
batzuk izango dira salgai.

Zer iruditzen zaizue horrela-
ko oihartzuna?

Oso pozik gaude, merezi dugu,
baina ez genuen espero. Gehien
hunkitu eta animatu gintuena
izan zen hasierako erantzuna,
jendearena. 

Dena dela, ni kontalaria naiz,
ahozkotasuna lantzen dut, eta +
benetan gustatzen zaidana ager-
tokira igotzea da. Kabaret bat
daukat. Nire ipuinetan, hainbat
gai lantzen ditut: homosexuali-
tatea, hiesa, berdintasuna…
inork landu nahi ez dituen gaiak.

"Ezkondu den eta
zoriontsu ez den Mari

Errauskine baten ipuina
aurkeztuko dugu"

"Ipuina autoeditatu egin
gura genuen; pixkana-

pixkana, munduari bira
eman zion"

Nunila López. GOIENKARIA

Hitzordua Kulturaten da, arratsaldeko zazpietan

L.K. > ARRASATE
Liburuaren Nazioarteko Eguna-
ri begira hainbat ekitaldi izango
dira gaur, egubakoitza, eta dato-
zen egunotan, Udaleko Kultura

Sailaren eskutik. Hala, gaur, egu-
bakoitza, Jose Ignacio Montiano
pediatra eta idazle arrasatea-
rrak Todo vale nobela aurkeztu-
ko du Kulturaten, 19:00etan.

Genero beltzeko nobela hori irra-
tsaio baten inguruan dago giro-
tuta, eta, zehazkiago, txantxa
gisa hasi eta "amesgaizto" bihur-
tzen den esperimentu baten ingu-
ruan.

LIBURU ELEKTRONIKOA
Datorren eguenean, hilak 22,
liburu elektronikoa gai hartuta,
mahai-ingurua egingo dute Jor-
ge Jimenezek, Josu Landak eta
Eneko Barberenak; eta hilaren
27an, Bi Anai: komuneko papere-
an idatzitako poemen errezitaldia
izango da.

IRAKURZALETASUNA > LIBURUAREN EGUNA

Montianok 'Todo vale' nobela
beltza aurkeztuko du gaur

Arrasate Lehiaketetako
finalisten izenak, argitara
L.K. > ARRASATE
AED elkarteak jakinarazi
ditu 23. Arrasate Lehiakete-
tako finalisten izenak. Sari
banaketa hilaren 23an izan-
go da, Kulturaten, 18:00etan.
Arrasateko eta Aramaioko
finalistak daude.

EUSKARA

IPUINA
> DBH1-DBH2: Garazi Romero

Sanchez eta Irati Erostarbe
Maiztegi

> DBH3-DBH4: Aitor Etxezarreta
Learreta etaAinhoa Urtzelai
Vicente

POESIA 
> LH5-LH6: Matilde Aizpurua
> DBH1-DBH2: Nerea Dorronsoro

Murgiondo eta Garazi Romero
Sanchez

> DBH3-DBH4: Elene Gallastegi eta
Ainhoa Zabaleta-Ainhoa Barberan

BERTSO PAPERAK 
> LH5-LH6: Eider Pozo San Vicente

eta Ane Caceres Aldai
> DBH1-DBH2: Arantzazu Letona

Elizburu eta Irene Dolara
Balantzategi

> DBH3-DBH4: Nahia Zeziaga
Bengoa eta Elene Gallastegi Uribe

> 17TIK GORAKOAK: Xabier Igoa

KOMIKIA 
> LH5-LH6: Aitor Gonzalez eta Jule

Arriola Elexpuru
> DBH1-DBH2: Celia Ruiz eta Iker

Hervias

Finalistak, kategoriaren arabera

AEDren esanetan, "maila guz-
tietan oso lan polit eta kalitatez-
koak aurkeztu dira". Horrega-
tik, "ez da lan makala izan sari-
dunak aukeratzea". Eta aipatu
dute parte-hartzea handitu egin
dela: aurreko urtean 127 lan aur-
keztu ziren eta aurten, 140.

> GAZTEAK
Gaztetxeko fantzine berria eta Josu Arteagaren
liburua aurkeztuko dituzte bihar, zapatua

Gaztetxearen Putusein fantzine berria aurkeztuko du AGAKOk
bihar, zapatua, arratsaldean. Euren esanetan, "helburua da arra-
satearren sorkuntza argitaratzea, inongo zentsurarik gabe". Ez
du maiztasun finkorik izango, baina aldi berean konstantzia bat
izango duela esan dute, "sistemak eskaintzen ez duena argitara-
tzeko". Ekitaldi berean, Josu Arteagaren Historia universal de los
hombres gato liburua eta Ekintza zuzena aldizkariaren 37. zenba-
kia ere aurkeztuko dituzte. "Ekitaldi xume" gisa planteatu dute.
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Arrasate pasealekua 33

Berezitasunak
Kazuelatxoak
Ogitarteko

hotz eta beroak
Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58

ARRASATE Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

• Lurrindegia

• Kabina 

• Fotodepilazioa 

IGARLEA - MEDIUMA

Edozein arazo konpontzen
dut, nahiz eta zaila izan:
maitasuna, lana, arazo 
familiarra...

672 55 14 44
945 06 27 42 

Gaur 16Apirilak
00:00etatik aurrera

100 años 
de perdón
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PINTXOAK eta 
OGITARTEKOAK

SEKULAKO MARTXA!!

Irala z/g
Bergara 

943 76 07 92

EUXEBIO II

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 76 39 53

Mujika 
gozotegia

Bizkotxoak
Erreilenoak
Tostoiak

Artekalea 3 BBEERRGGAARRAA
943 76 10 34

Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA

"Trukea urtebetez atzeratzea
koherentzia eta etika falta da",
alderdi sozialistaren ustez.
Bestalde, zera uste dute: "Aldun-
diak –EAJ– gehiengoa duenez
Patronatuan, aprobetxatu egiten
du abagunea lotsagabeki.
Negoziazioak hasi ziren unetik
trukearen aurka egon da EAJ eta
trukea atzeratzean proiektuaren
helburuak geldiarazi baino ez
dituzte egiten, arrazoi barik.
Helburu elektoralista baino ez
dute; hortik urtebetez atzeratzea
udal hauteskundeak arte".

PSE-EE

"Atzerapena da etika
eta koherentzia falta"

EAk uste du trukea atzeratzen dela
"azkenean ez delako burutuko".
Dena den, oker egotea espero du,
"udalbatzak onartu" egin zuelako
alde egitea. Jaurlaritzaren inplika-
zioaren harira dio trukea egitea
erabaki zenean ere inplikazioa eza-
gutzea komenigarria izan zitekeen
arren, aurrera egitea erabaki zela.
Eta Aldundiak emandako argudio
ekonomikoari buruz dio: "Arrazoi
koherentea izan daiteke, baina ez
da argi geratzen 2011n non
kokatuko den UNED; hala, ez dago
argi permutarik egingo den". 

EA

"Atzeratu da azkenean
ez delako trukea egingo"

"Albisteak poztu egiten gaitu.
Trukea atzeratzea erabaki da, baina
beste erabaki bat ere hartu da:
Aranzadi ikastolari leku handiagoa
ematea Seminarioan, eta hori oso
albiste ona da". Eta gehitu dute:
"Beti egon gara trukearen kontra
eta Patronatuaren erabakiak
ziurtasun handiagoa ematen digu.
Ez zaigu buruan sartzen nola
hipoteka daitekeen Arrizuriaga,
herrian dagoen gune onenetakoa,
UNED hara eramaten. Seminarioan
leku nahikoa du, on-line eskolak
gero eta ohikoagoak dira-eta". 

EAJ

"Berri ona da Aranzadiri
leku handiagoa ematea"

UDALEKO ALDERDIEN BALORAZIOA

Errege Seminarioa da San Martin plazako eraikin nagusietako bat.

Atzeratuta
Arrizuriaga
eta
Seminarioaren
arteko trukea  

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Arrizuriagaren eta Errege Semi-
narioaren arteko trukea mahai
gainean lagatzea adostu du
UNEDeko Patronatuak egindako
azkeneko batzarrean, apirilaren
9an. Eta "behintzat urtebetez"
atzeratuko da, Maria Jesus Aran-
buru Kultura diputatuak batza-
rraren ostean aurreratu zuenez.   

Atzeratzearen erabakia Foru
Aldunditik etorri da eta, hain jus-
tu, hark du Patronatuan ordez-
karitza handien, %63. Kutxak
%27 du eta Bergarako Udalak,
berriz, %10. 

Maria Jesus Aranburuk bi
arrazoi nagusi aipatu zituen
Aldundiaren erabakia argudia-
tzeko. Batetik, Jaurlaritzaren
inplikazioa: "Ulertzen dut behin
betiko erabakia hartu aurretik
komenigarria dela ezagutzea Eus-
ko Jaurlaritzaren inplikazioa eta
baita  haren iritzia ere, UNEDe-
ko etorkizuneko balizko ugaza-
ba moduan". Bigarrena, ekono-
mikoa: "Aurreko arrazoiari gehi-
tu behar zaio gauden egoera
ekonomikoan halako neurriko
inbertsioak finantzatzea bidera
ezina dela. Gaur egun ezinezkoa
da halako ezaugarrietako konpro-
misoa asumitzea. Eta aurreikus-

"Behintzat urtebetez" atzeratu da, Aldundiaren
erabakiz, "gauden egoera ekonomikoa" tarteko 

Udal Gobernuak haserre hartu ditu Aldundiaren
hitzak eta uste du "trukea doako erabakia" dela 

ten dugu 2011. urtean behin beti-
ko kokapenaren finantzazioa defi-
nitzeko moduan egongo garela". 

Bien bitartean, "besoak guru-
tzatuta" eta "denbora pasatzeko
zain" ez direla egongo ere gehitu
zuen: "Seminarioak etorkizunean
izan ditzakeen dena delako erabi-
lerak direla ere, erabaki dugu
eraikinak beharrezkoak dituen
hainbat obra egitea: egitura, tei-
latua eta teilatu-azpia konpontzea
eta oztopo arkitektonikoak ezaba-
tzea". Lan horiek urrirako, dato-
rren ikasturte hasierarako amai-
tuta egotea aurreikusten dute.

BI URTEKO JOAN-ETORRIA
UNEDeko Patronatuak 2008ko
urrian adostu zuen Errege Semi-
narioa Ekonomia eta Ogasun
Ministerioari erostea, milioi bat
euroren truke. Eta erosketa
2009ko abenduan gauzatu zen.
Horrez gain, urte bereko apirila-
ren 6an egindako osoko bilkuran
trukearen alde azaldu zen udal-
batza; EAJ alderdiak baino ez
zuen kontra bozkatu. Horrekin
guztiarekin bazirudien eraiki-
nen arteko trukea gauzatzeko ez
zela askoz gehiagorik behar, bai-
na Patronatuaren azkeneko batza-
rraren emaitza bestelakoa izan da. 

Trukea gauzatuz gero, Arri-
zuriaga jauregia UNEDen esku
geratuko litzateke eta UNEDek,
dagoeneko, eraikina egokitzeko
eta ikastetxea han kokatzeko
proiektua eginda dauka. Berga-
rako Udalaren kasuan, Errege
Seminarioa jasoko luke trukean
eta kultura ekipamenduetarako
bideratu ahal izango luke.

Baina hirugarren erpina ere
badu trukeak: hain justu, Aranza-
di ikastola osoa Errege Semina-
rioan kokatzea ahalbidetuko luke.
Baina trukea oraingoz gauzatuko
ez den arren, aintzat hartu du
UNEDeko Patronatuak Aranzadi
ikastolaren eskaria eta osorik sar-
tzeko lekua izango du. Halaxe azal-
du zuen erabakia Aranburuk

Patronatuaren batzarraren oste-
an: "Patronatuak erabaki du baiez-
koa ematea Aranzadiren eskaria-
ri; hau da, Seminarioan duen lekua
handitzea, Udalak ekipamendu
kulturalerako dagoeneko erabil-
tzen ez dituen metro karratuak
lagata". Eta gehitu zuen: "Modu
horretan Bergarako eskolen mapa
berregituratzen laguntzen dugu". 

UDALA > UNED PATRONATUA
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CAMACHO
Drogeria

Usaindegia

Bidekurutzeta 24 
BERGARA
943 76 13 35

BEHEKO
TABERNA

Menestra 
eta untxia dira 

gure berezitasunak

ANGIOZAR   
Tel.: 943 76 55 74

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

BERGARA
607 34 90 43

GARRAIOAK

Grua zerbitzua
Zerbitzu publikoa | Era guztietako kargak

M.B. > BERGARA
Udal Gobernua ez dago pozik era-
bakiarekin. Eta halaxe azaldu du
Agurne Barruso alkateak. 

Nola hartu duzue erabakia?
Haserre, bi urteren ondoren

eta mahai gainean erabaki bat
izango genuela aginduta zigute-
nean, bada, Patronatuko batzarre-
an jaso genuena izan zelako hona-
koa: erabakia dela ezin dela era-
baki. Hori ez da bidezkoa ezta
zentzuzkoa ere. 

Trukea atzeratzeko emanda-
ko argudioei zer deritzezue?

Oso ahulak. Bi argudio nagu-
si eman zituzten; bata, Jaurlari-
tzaren balizko parte-hartzea
Patronatuan. Bada, horren hari-
ra, erantzun genien Jaurlaritza
eta hango alderdia trukearen alde
daudela eta hala adierazi dutela
Batzar Nagusietan, Udalean...
Hortaz, ez dugu uste Jaurlaritza-
ren parte-hartzeak trukea bal-
dintzatuko lukeenik. Eta egoera
ekonomikoaren argumentuari

dagokionez, argumentua baino
gehiago aitzakia dela uste dugu.
Izan ere, truke bat doako eraba-
kia da. Hortaz, har dezagun orain
erabakia eta egin dezagun bide-
orri bat, nolabait obrak noiz egin
daitezkeen zehazteko; bi urte
barru bada, ba, bi urte barru.
Hain justu ere, horixe da propo-
satu geniena. 

Trukeak kostu ekonomikorik
ez du, baina UNEDi eta Udalari
emango liguke estrategikoki pen-
tsatu ahal izateko aukera.

"Erabakia ez da bidezkoa ezta zentzuzkoa ere"

Agurne Barruso > Alkatea

ARTXIBOA

ARANZADI, ZUHUR
Ane Barruso Aranzadi ikastola-
ko zuzendariari balorazioa eska-
tuta, zuhur azaldu da: "Patrona-
tuko batzarra baino bizpahiru
egun lehenago deitu egin ziguten
Diputaziotik esateko gure obra
baimena onartu egingo zela
Patronatuaren batzarrean. Hor-
tik aurrera ez dakigu besterik,
soilik prentsan irakurritakoa".

Barrusok esan duenez, Patro-
natuaren erabakiarekin Aranza-
dik lortzen duena da Errege Semi-
narioan lekua egitea Martinez de
Irala eraikinean dituzten gelak
han kokatzeko, baina ez dakite-
na da "zein terminotan", eta hori-
xe da zuzendariaren zuhurtziaren
arrazoi nagusia. Honela azaldu
du: "Trukea egin izan balitz Semi-
narioa Udalaren esku geratuko

zatekeen eta Udalak esanda zigun
lagapen bat egingo zigula. Modu
horretan ziurtatzen genuen obrak
egin eta gero guk erabiliko geni-
tuela instalazio horiek. Baina
egoera berri honetan, ez dugu
batzarrik egin ez Patronatuare-
kin ezta Aldundiarekin ere jaki-
teko ze terminotan ematen digu-
ten obra baimena. Hau da, izan
daiteke guk obrak egin eta hemen-
dik lau urtera alde egin beharra
izatea UNEDek lekua behar due-
lako, edo izan daiteke ziurtatzea
Seminarioan geratuko garela".
Horren aurrean, Aldundiko
ordezkariekin batzartu nahi dute
baldintzak zehazteko eta akor-
dio bat sinatzeko.

Horrekin guztiarekin, eta
"obra baimena pauso garrantzi-
tsua dela" onartuta, baldintzak
ondo zehaztu arte ez direla obrak
egiten hasiko gehitu du zuzenda-
riak, nahiz eta proiektua eginda
izan.

OBRAK UNED-EN
Juanjo Alvarez UNEDeko zuzen-
dariak ez du atzerapenaren gai-
neko baloraziorik egin nahi izan.
Eta azaldu du Aranburuk esan-
dako eraikinaren egokitze lan
horiek ekainaren lehen hama-
bostaldian hastea aurreikusten
dutela: "Dagoeneko horretan jarri
gara eta proiektua prestatzen
dihardugu. Trukearen aukerak
irten aurretik obrak egiteko
asmoa geneukan eta orduan egin-
dako proiektua hartuko dugu
oinarri moduan. Hiru bat astean
prest egongo dela uste dugu eta
gero lehiaketara aterako dugu.
Urrirako, ikasturte berrirako
amaituta egotea nahi dugu".  

MONIKA BELASTEGI > BERGARA
Maiatzaren 21etik 25era Mende-
koste jaiak ospatuko dira eta da-
goeneko prest dauka Jai batzor-
deak egitaraua. Horren harira,
hainbat ekintzatan parte hartze-
ko izenemateak zabaldu dituzte
eta baita txartelak erosteko epe-
aldien berri eman ere.

GOITIBEHERA TXAPELKETA 
Gazteria Kontseiluko kideen
eskaria aintzat hartuta, goiti-
behera lehiaketa egongo da Paz-
ko-zapatuan. 12:00etan hasiko
da eta San Martzialgo bidean
jokatuko da; bidegurutzetik
behera.

Herritar guztiei zuzenduta
dago eta hainbat sari egongo
dira: 16 urtetik gorako lehenen-
goak 300 euro jasoko ditu; 12-16
urte arteko lehenak, 150; eta
emakumeek gidatutako goitibe-
hera originalenak, 100 euro.

Goitibeherak egiteko ez
dago baldintzarik, baina parte-
hartzaileek kaskoa eta arropa
egokia eroan beharko dute. Bes-
talde, parte hartzeko ezinbes-
tekoa izango da izena ematea
maiatzaren 17a aurretik. Horre-

Sekula baino herri bazkari handiagoa ere
antolatu dute: 700 txartel jarriko dituzte salgai

JAIAK > PAZKOAK

tarako jo kultura etxera edo
deitu 943 77 91 60 zenbakira.

HERRI BAZKARIA 
Pazkoetako herri bazkariak
urtetik urtera indar handiagoa
hartu du, eta, hori ikusita, 700
lagunendako txartelak salgai
jartzea erabaki du Jai batzor-
deak. Bazkaria San Martin pla-
zan izango da, baina, euri arris-
kua egonez gero, Labegaraieta-
ko kiroldegian egingo da,
guztiendako lekua egon dadin.
Hori horrela, Labegaraietara
joateko urbano zerbitzua jarri-
ko du Udalak.

Bazkariko menua izango
da: patatak errioxar erara, txa-
hal ragouta, etxeko hostopila
eta kafea. Prezioari dagokio-
nez, helduek 15 euro ordaindu-
ko dute eta 10 urtetik behera-
koek, berriz, 10 euro. Zeliako-
endako bazkaria behar duenak
kultura etxean jakinarazi
beharko du txartelak saltzeko
epea amaitu urretik. Hain jus-
tu, apirilaren 26tik maiatzaren
13ra egongo dira salgai, Ariz-
noa eta Pol-Pol tabernetan eta
kultura etxea.

Goitibehera
lehiaketa egongo da
Mendekosteetan

Iaz 500 lagunendako txartelak saldu zituzten. GOIENKARIA

ESANAK

"Aranzadiri obra
baimena ematea
garrantzitsua da,
baina baldintzak ondo
zehaztu behar dira"
Ane Barruso > 
Aranzadi ikastolako zuzendaria

"Gauden egoera
ekonomikoan halako
neurriko inbertsioak
finantzatzea bidera
ezina da"
Maria Jesus Aranburu > 
Kultura diputatua

"Behin betiko erabaki
aurretik inportantea
da Jaurlaritzaren
inplikazioa ezagutzea
Patronatuko balizko
ugazaba bezala"



BERGARA KIROLA18 GOIENKARIA
2010eko apirilaren 16a

Gidabaimena euskaraz zein gazteleraz atera  dezakezu
Informa zaitez

Fraiskozuri plaza 5   Tel.: 943 76 41 50   BERGARA

Txapelketa batetik bestera atsedenik hartu barik,
Bergara pilota elkartekoek amateur eta 22 urtez
azpiko onenak gonbidatu dituzte

PILOTA > BERGARA HIRIA TXAPELKETA

XABIER URTZELAI > BERGARA
Martitzenean hasi zuten bikote-
ka jokatuko duten Bergara Hiria
txapelketaren 15. edizioa. Hala,
lau t'erdiko txapelketa amaitu
berri, Bergara pilota elkarteak
Euskal Herriko amateur maila-
ko pilotari onenak batu ditu berri-
ro ere, baita 22 urtez azpikoak ere.  

MUGURUTZA, KANPORA 
Lehenengo jardunaldia ez zen
ibarreko ordezkarietako baten-
dako ona izan, Ander Mugurutza

Lau t'erdiko txapelketa
amaitu, eta bikotekakoa
hasi dute Bergaran

kanporatua izan zelako, Albisu-
rekin batera 22-11 galdu zuen-eta
Ricoren eta Jauregiren kontra.
"Ricok partidu ona egin zuen,
eskuin eskuarekin min egiten
duen pilotari horietakoa da, eta
Mugurutzak ez zuen partidu txa-
rra egin, baina tantoak amaitze-
rakoan ez zuen beste batzuetan
moduan asmatu", adierazi du
antolatzaile lanetan buru-belarri
dabilen Reyes Azkoitiak. 22 urtez
azpikoen kategorian, berriz,
Antsotegi eta Lana erraz nagusi-

tu ziren (22-9) Arrietaren eta Lize-
agaren kontra.  

PARTIDUAK MARTITZENETAN 
Txapelketan kategoria bakoitze-
an zortzi bikote daude, eta mar-
titzenero jokatuko dituzte kanpo-
raketak, finala iritsi arte, maia-
tzaren 24an, Mendekoste jaietan.

Martitzenean jokatu zuten
lau pilotariekin batera txapelke-
tan izango dira: Larrañaga, Giro-
nes, Gorka, Merino II.a, Yoldi,
Etxeberria, Alberdi, Onsalo –lau
t'erdiko txapelduna–, Keralt eta
Mendizabal antzuolarra.

22 urtez azpikoetan, berriz,
txapelketan esku hartuko dute
Rezusta eta Bolinagak.

Plentzian izan zen Bergarako alebin mailako taldea. BERGARA KE

> FUTBOLA
Bergarako alebin mailako taldea laugarren
sailkatu da Plentzian jokatu duten torneoan
Bergarako alebin mailako taldekideak Plentzian izan ziren hila-
ren 4an eta 5ean, Jesus Irusta torneoan esku hartzen. Txapelke-
tan hamasei talde izan ziren, lau multzotan banatuta, eta berga-
rarrak laugarren sailkatu ziren. 

Mahoneroak A multzoko lehenengo postuan sailkatu ziren final-
laurdenetarako. Ligaxkan ondo egin zuten lan, Zabalganabide (0-
4), Vulkano (0-4) eta Plentzia (0-2) taldeei irabazita. Azken faseko
lehenengo partiduan 1-0 irabazi zioten Mungiari, baina finaler-
dian 2-1 galdu zuten Haro Sport-en aurka. Txapelketa ona eginda
itzuli ziren etxera, eta, gainera, Xabier San Jose bergararra izen-
datu zuten torneoko jokalari onena.

> ESKUBALOIA
Igoera faseko bigarren garaipenaren bila
kantxaratuko dira Muniategiren mutilak bihar
Euskadiko txapelketara igotzeko lehian dabilen Bergarak orain-
go asteburuan ere etxean jokatuko du, ordu ezohikoan. Izan ere,
Josetxo Muniategiren mutilek 20:00etan egingo dute Labegaraie-
tako kantxara salto; Deustuko Unibertsitatearen kontra lehiatu
behar dute.

Joan den asteburuan Trapagaranen kontrako garaipen balio-
tsuaren ondoren, Bergarakoek etxeko kantxa gotorleku bilakatu
nahi dute, gora igotzeko ezinbestekoak izango dira-eta etxeko pun-
tuak, eta baita kanpoan ezusteko bat edo beste ematea ere. Bisi-
tariak, Deustuko Unibertsitateak, ondo hasi zuen igoera fasea,
baina joan den astean galdu egin zuten etxean (31-38) igoera indar-
tsu hasi duen Egiaren aurrean.

>FUTBOLA
Gazte mailako Euskal Ligan dabilen Bergarak
puntu bat behar du kategoriari eusteko
Euskal Ligan dabilen Bergarak domekan (17:00) jokatuko du Ipin-
tzan ligako azken jardunaldia. Eta Basconiaren kontrako parti-
duak ez du emoziorik faltako, bergararrek puntu bat behar dute-
eta kategoriari eusteko. Helburu hori lortzeko bidean, joan den
astean aurrerapauso galanta egin zuten liga irabazteko borrokan
zebilen Gernika 2-3 mendean hartuta. Hiru puntu horiekin Ber-
garak 34 batu ditu eta jaitsiera postuetatik kanpo dagoen azken
taldea da. Hala, atzean Añorga dago, zuloan sartuta, 32 punture-
kin. Añorgak ez badu asteburuan irabazten lasai hartu ahal izan-
go dute arnasa, baina Bergarak etxeko lanak egin behar ditu.



Musika Eskolak
antolatutako jaialdiak
hilabete iraungo du
oraingoan, eta,
musikaz gain, dantza
eta antzerkia ere
izango ditu 

MUSIKA ESKOLA > VI. APIRILEAN MUSIKA 

NEREA MENOR > BERGARA
Hasi da dagoeneko Apirilean
Musikaren seigarren edizioa.
Hilaren 30era arte musika, dan-
tza eta antzerki uholde batek har-
tuko du herria. Aurrekoetan, aste
batean antolatu izan dituzte ekin-
tza guztiak, baina motz geratu ei
zaie: aurten, hilabete eskainiko
diete ospakizunei. 

Martitzenean irakasleek Ale-
xander teknika ikastaroa izan
zuten arren, bihar hasiko dira
kontzertu eta emanaldiak.
11:30ean Bergarako eta Azpeiti-
ko organo ikasleen emanaldia
egongo da Santa Marinan. "Ikas-
turte honetan martxan jarritako
klaseen emaitza ikusteko auke-
ra izango dugu", adierazi digute

Hilabete osoa musikaz
blai, Musika Eskolarekin 

antolatzaileek. Arratsaldean,
metal eta hari taldeen kontzertua
izango da bertan. 

HITZORDU GARRANTZITSUAK 
Ekintza azpimarragarriak dira
aurten musika moderno lehiake-
taren bigarren edizioa eta bi ikas-
taro: Europako dantzak eta aipa-
tutako Alexander teknika. 

Iazko edizioan estreinatu zen
musika moderno lehiaketa.
"Arrakasta handia izan zuen eta

lehiaketarekin jarraitzea eraba-
ki dugu", diote. "Euskal Herriko
musika eskoletako 16 talde aritu-
ko dira 25ean". Europako Dantzen
ikastaroak hilaren 27an eta 28an
izango dira Patxi Monteroren
eskutik, "eskolako txikienentza-
ko antolatuta". 

Martitzenean izan zen Ale-
xanderteknikaren gaineko lehen
saioa, goi mailako kontserbato-
rioetan ematen dena; gorputzaren
kontrola izateko saioak dira. 

Musika eskolako ikasleak, kontzertuan. GOIENKARIA

N.M. > BERGARA
Iazko esperientziaren ostean,
bigarren aldiz aire zabaleko era-
kusketa antolatu du Beart elkar-
teak. Domekan izango da, uda-
letxeko arkupeetan, 11:00etatik
14:30ak arte.

Erakusketan parte hartuko
dutenen artean izen ezagunak
daude: Migel Okina, Luis Lasku-
rain, Pello Alberdi eta Karlos
Galarraga. Erakusketaren ondo-
ren, igerilekuko jatetxean baz-
kalduko dute margolariek.

Bestalde, datorren urteari
begira beste egitasmo bat dute:
Beart elkartearen eguna ospa-
tzea eta ondorengo urteetan ere
egitea. Apirilaren 18aren buel-
tan ospatu nahi dute eta erakus-

Domeka goizean
herriko artisten
margolanak ikusgai
egongo dira
udaletxeko
arkupeetan

BEART > ERAKUSKETA

keta eta bazkariaz gain hainbat
azalpen emango dituzte margo-
laritza eta materialen gainean. 

HAMAR URTEKO HISTORIA 
Duela hamar urte baino gehia-
go sortu zen Beart. Zuloa elkar-
te gastronomikoan bildu ziren
garai haietan Migel Okina, Luis
Laskurain, Bingen de Pedro eta
Antton Arrilaga, beste batzuen
artean. Bertan erabaki zituzten
elkartearen nondik norakoak.
"Margolariek gestionatutako
lokal bat edukitzeko eta eskolak
emateko gogoa genuen".

Aire zabaleko
erakusketa egingo
dute domekan

> KINTADA
1927an jaiotakoen bazkariarako izenematea
zabalik eguaztenera arte

1927an jaiotakoek, urtero moduan, kinto-bazkaria ospatuko dute
datorren zapatuan, apirilak 24, Zumelaga jatetxean. 14:00etan izan-
go da. 

Bazkarian parte hartu nahi duenak hilaren 21a baino lehen
20 euroko diru sarrera egin beharko du Euskadiko Kutxan. Kon-
tu korronte zenbakia hauxe da: 3035 0009 16 0091135650. 

> ERRETIRATUAK
Bizkai aldera irteera egingo du San Joxepe
elkarteak hilaren 28an

Apirilaren 28rako, Bizkai aldera joateko irteera antolatu du San
Joxepe elkarteak. Portugaleteko zubia eta Karrantzako kobazu-
loak bisitatuko dituzte; horren ondoren, El Cartero sagardotegi-
ra joango dira bazkaltzera. 

Gaur da izena emateko azken eguna, nahi duenak elkartea-
ren bulegoan eman dezake.

Rock eta country estiloko abestiak izan arren,
folka entzugai egongo da kantu gehienetan

N.M. > BERGARA
Berako sortzaileak Euria ari du
aurkeztuko du  gaur Zabalotegi
aretoan. 22:30ean hasiko da eta
sarrerak salgai jarriko dira 5
eurotan.

2009. urte amaieran argitara-
tutako diskoa da eta artistak
orain arte egin dituen lanen batu-
keta bat da. Xehetasunez beteta-

ko abestiak eskainiko ditu gaue-
an, folk akustikoa erabiliz gehien-
bat, baina baita rocka ere. Abes-
laria izateaz gain, gitarrista ere
bada eta 12 hariko gitarrarekin
sorturiko melodia instrumenta-
lak entzungo dira Zabalotegin. 

Bakarlari gisa etorriko da
oraingoan herrira, baina baditu
beste proiektu asko: Mengele

Quarter, esaterako, free-jazz eta
musika esperimental abstraktua
jorratzen duen taldea. 

Kontzertua izan arte itxaron
nahi ez duenak Interneten esku-
ragai dauka diskoa.

MUSIKA > KONTZERTUA

Joseba Irazokik 'Euria ari du'
diskoa aurkeztuko du
zapatuan Zabalotegi aretoan

Joseba Irazoki. GOIENKARIA

DATUA

25
PARTE-HARTZAILE

Beart elkarteko bazkide diren 25
artistak hartuko dute parte
erakusketan. Horietako bakoi-
tzak bi edo hiru lan eramango
ditu arkupeetara eta ondoren
elkarrekin egingo dute bazkaria.

BERGARAKULTURA 19GOIENKARIA
2010eko apirilaren 16a

Ibargarai 44-46 BERGARA
943 76 45 53

Ibargarai 17 behea BERGARA
943 76 21 37

Obradorea. Zubillaga 10 OÑATI
943 78 24 13

OGIZUN
koop. elk.

okindegia
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Tarot kartak 
irakurtzen ditut

Ekonomikoa

619 11 53 29

SORGIN ONA

Lourdesera
doazen
gaixoendako,
1.670 euro
Maiatz bukaeran Lourdesko
erromesaldian parte hartuko
duten gaixoen bidaiako gastuak
ordaintzeko diru-bilketa egin
zuten domekan. Guztira, 1.670
euro batu zituzten herriko
elizkizunen bukaeran erromesal-
dian parte hatuko duten lagun-
tzaileek. Iaz jaunartzea hartu
zuten hamar neska-mutikoren
laguntza izan zuten. MIREIA BIKUÑA

MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Aloña Mendi (AMET) eta Besai-
de espeleologia taldeek 28. Espe-
leologia Jardunaldiak egingo
dituzte hilaren 23tik 25era.
"Azken topaketa Gernikan egin
genuen 2008an, baina Euskal
Espeleologoen Elkargoak beste
topaketa batzuen beharra zego-
ela esan zigun, eta elkarrekin
antolatu ditugu", esan digute
antolatzaileek.

Topaketa horiek ikerketara-
ko eta elkarlanerako hitzordu
"garrantzitsuak" direla diote, eta
hiru helburu nagusi bete gura
dituzte: elkarlanean aritzea jen-
de eta material asko eskatzen
duten ikerketa eremuetan; entre-
namendurako, ezaguera-truka-
ketarako eta espeleo-laguntza
emateko formaziorako aukera
ematea; eta euskal espeleologia
taldeen lagunarteko hartu-ema-
na bultzatzea. 

AMET eta Besaide taldeek
eskerrak eman dura dizkiete jar-
dunaldiak antolatzeko laguntza
eman dutenei; hain zuzen ere,
Larraña institutuari, Udalari,
Pago Uso elkarteari eta Aloña
Mendi elkarteari.

ESPELEOLOGIAN ADITUAK
Topaketan parte hartzeko izene-
mate epea zabalik dagoen arren
–http://sites.google.com/site/28es
peleojardunaldiak/izen-ematea-
--inscripcion–, espeleologian adi-

Aloña Mendi eta Besaide espeleologia taldeek
antolatu dituzte, hilaren 23tik 25era

Jardunaldietan gogoan izango dute martxoan
Udalatxen hil zen Joseba Iglesias arrasatearra

Espeleosokorro jardunaldia Gesaltzan. GOIENKARIA

tu diren 60 bat lagun espero dituz-
te Oñatin, eta AMETek eta Besai-
dek egitarau zabala prestatu dute;
hain zuzen ere, argazkiak egite-
ko irteera; esplorazio teknikak
lantzeko saio teorikoa eta prak-
tikoa; mendi ibilaldia; topo-kar-
tografia; eta Gesaltza koban esplo-
razioa egingo dituzte hiru egune-
tan. 

GESALTZAN
Esplorazio teknikak lantzeko bi
saioak Espainiako Espelelogia
Eskolako zuzendari tekniko Ser-
gio García Dilsek emango ditu.
Teknika eta materialen inguru-
ko berrikuntzak ezagutzeko azal-
pen teorikoak eta tailer prakti-
koa egingo dituzte. 

Bestalde, Gesaltzako lauga-
rren solairuan, Lakuen Galerian,
eskalada egingo dute, eta Arri-
krutzera bisita egingo dute argaz-
ki saioa egiteko. Azkenik, Aran-
tzazu erreka eta Gesaltza-Arri-
krutz -Jaturabe multzo
karstikoaren inguruak ezagutze-
ko irteera egingo dute. 

LEHEN KONGRESUA, ARANTZAZUN
Euskal Espeleologoen Elkargoak
1956. urtean egin zuen lehen kon-
grasua Arantzazun. Ordutik 50
urte baino gehiago igaro arren,
espeleologia jardunaldiak eten-
gabe ospatu dira; besteak beste,
Urbasan, Gorbean, Gesaltzan,
Itxinan, Ataunen eta Aralarren.

KIROLA > ESPELEOLOGIA

Datorren asteko espeleologia
jardunaldietan 60 bat aditu

Hilaren 23tik 25era egingo dituzten espeleologia jardunaldiak martxoan
Udalatxen hil zen Joseba Iglesias arrasatearraren omenez egingo dituzte.
Horren harira, diapositiba emanaldia egingo dute Arrasateko gaztetxean
hilaren 23an, 18:30ean. Sergio García Dilsek Exploraciones espeleológicas
del CAVEX Team. En busca de la sima más profunda del planeta delako
ikus-entzunezkoa eskainiko du.

Bestalde, hilaren 24an La sima Krubera-Voronya (-2.191). Record del
mundo de profundidad en el Cáucaso ikus-entzunezkoa eskainiko du
García Dilsek Oñatiko kultura etxean, 19:30ean.

Joseba Iglesiasen omenezko emanaldia

> ZERBITZUAK
Udaltzainak
dagoeneko hasi dira
lanean asteburuetan
Apirilaren 1ean hasi ziren
udaltzainak lanean aste buka-
eretan. Horren harira, zerbi-
tzua emango dute zapatue-
tan 07:30etik 21:30era eta
domeketan 09:30etik 21:30era.
Gainera, astelehenetik eguba-
koitzera euren egoitzan egon-
go dira 07:00etatik 21:30era.
Jaiegunetan ere lanean jar-
dungo dute.

Dena den, oraingoz ez dute
zerbitzurik emango gauetan.
Egun 11 kide ditu Oñatiko
Udaltzaingoak, eta 24 orduko
zerbitzua emateko hamar
udaltzain gehiago beharko
dituztela esan dute udal ardu-
radunek.

Aurrez
aurreko
bisitak,
berriro

M.B. > OÑATI
Euskal Preso Politikoak
Kolektiboa (EPPK) aurrez
aurreko bisitak egiten hasi-
ko da berriro. Izan ere, Espai-
niako Gobernuak 2009ko
urrian ukimenezko miake-
tak egiteko hartutako eraba-
kia bertan behera utzi du.
Aurrerantzean arrazoituta-
ko miaketak, zehatzak eta
ukimen bakoak izango dira.

MIAKETAK, BAI
Dena den, Oñatiko preso
batzuen senideek miaketak
jasan dituzte azken egunetan.
Aurreko aste bukaeran esa-
terako, Joseba Arregi oñatia-
rra aurrez aurreko bisita
barik geratu zen Jaengo espe-
txean. "Oraindik egoera ez da
erabat normaldu", diote.

Espainiako
Gobernuak eten egin
ditu ukimenezko
miaketak

POLITIKA
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> KULTURA
'Aitarekin bidaian'
antzezlanerako sarrerak
salgai kultura etxean
Kultura etxean eros daitezke
Hika antzerki taldeak hilaren
25ean egingo duen Aitarekin
bidaianemanaldirako sarrerak.
Hain zuzen ere, hamar eurotan
eros daitezke.

Jose Ramon Soroiz, Joseba
Apaolaza eta Fermin Muguruza
dira protagonistak. Antzezlanak
X. Donostia Antzerki Saria ira-
bazi zuen.

> DEIALDIA
Musika eskolako
ikasleak Soraluzeko
Trikitilarien topaketan
Jose de Azpiazu musika eskola-
ko 45 trikitilari eta pandero Sora-
luzeko trikitilarien topaketan
parte hartuko dute bihar. 

Oñatiarrek egun osoko jaial-
dian parte hartuko dute, Gipuz-
koa osoko beste hainbat trikiti-
lariekin. Soraluzen ibiliko dira,
kalerik kale, fandangoak, arin-
arinak, kalejirak eta beste hain-
bat kantu eskaintzen. 

o h a r r a k

DEIALDIA
> 1961. eta 1962. urteetan jaio-
takoen afaria

Bi urteotan jaiotakoak maia-
tzaren 8an bilduko dira Etxebe-
rria jatetxean. Meza egingo dute
Agustindarren elizan, 19:30ean.
Interesatuek 943 78 13 93 (San-
ti) edo 943 78 34 66 (Jesus) tele-
fonoetara dei dezakete.

DEIALDIA
> Elikaduraren gaineko hitzaldia
Txantxiku Ikastolako aretoan

Zure elikadura zure bizitza
da delako hitzaldia egingo du
Maitane Arrondo dietistak,
hilaren 20an, 18:30ean. 

DEIALDIA
> 1969ko kintoendako deialdia

Maiatzaren 29an bilduko
dira Etxeberria jatetxean. Ize-
nemate epea zabalik dute maia-
tzaren 20ra arte. 25 euro aurre-
ratu beharko dituzte Euskadi-
ko Kutxako 30350005300051040936
kontuan.

MIREIA BIKUÑA > OÑATI
Agustin Goenaga oñatiarrak argaz-
ki erakusketa jarri du ikusgai kul-
tura etxean. Gabriela Mistral ezi-
zena zuen euskal jatorriko poeta txi-
letarraren omenezko erakusketa
da Gabrielaren umeak, Mistralen
Txileakdelakoa. Harekin egin dugu
berba.

Gabriela Mistralen omenezko
erakusketa egin duzu. Nola-
tan?

Iaz egon nintzen Txileko Elqui
haraneko Vicuña herrian. Han
jaio zen Gabriela Mistral ezize-
na zuen Lucila Godoy, eta han
dago haren izena duen eskola.
Poeta eta pedagogoa izan zen, eta
umeekin egindako lanagatik
nabarmendu zen. Hango umeei
argazkiak egin nizkien, eta Txi-
leko beste hainbat erretraturekin
Mistralen omenezko erakusketa
antolatu dut.

Erakusketak bi zati ditu.
Izenburuak dioen bezala,

lehen zatian Gabrielaren umeak
daude. Neska-mutikoen erretra-
tuak dira nagusi. Mistral neka-
zal eskualdeetako irakasle izan
zen gaztetatik. Haurren aldeko
ahalegin handia egin zuen; bes-
teak beste, Espainiako gerratik
ihesik joandako ume euskaldu-
nei laguntza eman zien.

Bigarren zatian, Txileko para-
je ezberdinak dira nagusi. Mis-
tralek Txileko eskualde ezberdi-
netan lan egiteko aukera izan

"Erakusketan nagusi dira Gabriela Mistralen
bi zutabe inportanteenak: umeak eta Txile"

Agustin Goenaga > Argazkilaria

Lehen aldiz jarri duzu ikusgai
Mistralen gaineko erakuske-
ta. Beste toki batzuetara era-
mango duzu?

Oñatin egongo naiz maiatza-
ren 2ra arte, egunero, 18:00etatik
20:00etara. Etorkizunari begira,
nire asmoa da erakusketa Txile-
ra, Vicuñara eroatea; hain zuzen
ere, Lucila Godoy museora. Gai-
nera, New Yorken ere erakutsi
nahiko nuke. Baina ez dut era-
baki noiz izango den.

zuen, eta lurraldea goitik behe-
ra ezagutzeko aukera izan zuen.
Horren guztiorren lekuko dira
Mistralen Txileakataleko argaz-
kiak.

Argazkiei laguntzen Mistra-
len olerki batzuk jarri dituzu.

Haren olerki bildumaren
pasarte batzuk aukeratu, eta erre-
tratuekin jarri ditut hobeto uler-
tzeko, argazkiek ez dute-eta izen-
bururik.

MIREIA BIKUÑAAgustin Goenaga, erakusketako argazki batekin.

"Mistral nekazal
eskualdeetako irakasle

izan zen gaztetatik"

"Erakusketa Txileko
Vicuña herriko museoan

eta New Yorken jarri
nahiko nuke"

b e t e r a n u a k

EMAITZAK

KOPAKO FINAL 1/4AK
Txuskos-Lozorromo. . . . . . . . . . . 1-0
Indar 85-Ankarteko . . . . . . . . . . 7-0
Xaguxar-Albok . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Etxaixat-Gaur Bai. . . . . . . . . . . . . 2-3

PARTIDUAK 

LIGA AZKEN FASEA, APIRILAK 17
13:00: 
Sasquatch-Dollygans/ Moli
14:30: 
Txarrixak-Nandrolona/ Arrilla
16:00: 
Joxely-Kalañatasaray/ Lazkano
17:30: 
Zorrobero-Gibel Boys/ Mattin

> Arduraduna 13:00-14:30:
Txuskos
> Arduraduna 16:00-17:30:
Gaur Bai

SAILKAPENA 

A TALDEA P J
1. Gibel Boys . . . . . . . . . . . . 3 1
2. Zorrobero . . . . . . . . . . . . . 1 1
3. Joxely . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4. Kalañatasaray . . . . . . . . . 0 1

B TALDEA P J
1. Sasquatch . . . . . . . . . . . . 3 1
2. Dollygans . . . . . . . . . . . . . 3 1
3. Txarrixak . . . . . . . . . . . . . 0 1
4. Nandrolona . . . . . . . . . . . 0 1

GOLEGILE ONENAK

1. Joseba Albizu (Doolygans) 16
2. Joseba Agirre (Txarrixak) . 13
3. Gorka Zelaia (Joxely) . . . . . 11
4. Carlos Gonzalez (Zorrobero) 8
5. Yerai Varela (Zorrobero) . . 8

Azken faseko
bigarren
jardunaldia
Aste Santu aurretik
jokatu zituzten kopa
txapelketako final
laurdenak, eta bihar,
ligako bigarren faseko
bigarren jardunaldia
jokatuko dute. B taldean
Sasquatch eta Doolygans
taldeek elkarren kontra
jokatuko dute. Biek ala
biek irabazi zuten lehen
partidua. Hortaz, bihar
irabazten duenak final
erdietarako txartela
lortuko du.

Bestalde, A taldean
sailkapeneko lehen bi
taldeak buruz buru
neurtuko dira. Gibel
Boysek irabazten badu
finalerdietarako
sailkatuko da.

Antolatzaileek
zehaztutako egutegiaren
arabera, finalak maiatza-
ren 8an eta 9an jokatuko
dituzte.

40
urte 

elkarrekin

1970-2010 Euskadi etorbidea 3 - Oñati
943 71 89 49 - 943 78 36 99 

Berezao auzoa - Oñati
943 78 20 08

Erreforma integralak
gure enpresako langileek eginak, obrak ahalik eta 

azkarren bukatzeko

www.zelaia.net
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Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketetara 2,5 milioi inguru bideratuko
dira; inbertsioetarako oso gutxi geratuko da: %4, hain justu ere

UDALA > OSOKO BILKURA gastu korronteak diru gehien
eraman duelako eta inbertsioe-
tarako oso diru gutxi geratu dela-
ko: aurrekontuaren %4, hain jus-
tu. Alkateak azpimarratu du
55.000 euro bideratuko dituztela
Zubiateko labea eraberritzeko
lanetarako. Gaineratu du San
Pedrotarako proiektu hori amai-
tuta egotea espero dutela. 

Horrez gain, 59.000 euro jarri-
ko dituzte Erkotx baserrira gasa
eta ura eramateko, 19.000 euro
Intxaurtxuetan aparkalekuak
egiteko lursail bat erosteko, bes-
te horrenbeste elizateetarako
baserri eta auzoetako seinalezta-
pena jartzeko, 10.382 euro eliza-
teetako argiteria publikoa berri-
tzeko eta 14.000 euro Dorletako
bidegorri ingurunean hiruga-

rren adineko pertsonendako par-
kea egiteko.    

ERREKLAMAZIO EPEA ZABALIK
Aurtengo aurrekontuen egitas-
moa Gipuzkoako Aldizkari Ofizia-
lean argitaratu zen apirilaren
9an. Aldizkarian kaleratu eta
hurrengo lanegunetik hasita (api-
rilak 12) hamabost eguneko epea
dute eskoriatzarrek proiektua
aztertzeko, eta, hala badagokie,
erreklamazioak aurkezteko. Hau
da, hilaren 30era arte egongo da
udaletxean proiektua aztertu nahi
duenaren eskura.

Epea igaro eta inolako erre-
klamazio edo oharpenik jasotzen
ez bada, aurrekontua onartutzat
joko da behin betiko, beste era-
bakirik hartu behar izan gabe.

Udalbatzak bost milioiko
aurrekontua onartu du

MIRIAN BITERI > ESKORIATZA
Kostata, baina Eskoriatzak dago-
eneko badu udal aurrekontua.
Martxoaren 31n egindako osoko
bilkuran 5.062.084 euroko behin-
behineko kontuak onartzea era-
baki zuten, pasa den urtean bai-
no %3,3 gehiago (4.952.400).

Arloka, Hirigintza, Obra-zer-
bitzu, Ingurumen eta Elizateeta-
ra bideratuko da diru gehien:
1.898.690 euro, hain justu ere.
Kultura, Euskara, Gazteria, Jai,
Hezkuntza, Kirol, Ibarraundi
museo, Osasun eta Teleskon,
berriz, 1.766.715 euro gastatuko
dituzte. Kapituluka, berriz, onda-

sun arrunten eta zerbitzuen eros-
ketak hartuko du zati handiena:
2,5 milioi inguru. Esaterako,
Atxorrotzeko azterketa arkeolo-
gikoarekin jarraitzeko, 20.000
euro jarriko dira, eta elizateeta-
ko ur deposituak konpontzeko,
48.000 euro. Etxeko laguntza zer-
bitzuek eta kirol jarduerek ere
gora egingo dutela aurreikusi
dute Udalean.

EA ETA PSE-EE, ALDE
Pedro Lasagabaster alkatea pozik
azaldu da eta azpimarratu nahi
izan du agintaldia hasi zutenetik
babes handien lortu duen aurre-

kontua dela aurtengoa. Udal
Gobernuko taldearen (Pedro
Lasagabaster, Dorleta Lezeta,
Edorta Barandiaran, Ander Agi-
riano eta Leire Okarantza),
EAren (Maider Otamendi) eta
PSE-EEren (Iñaki Pierrugues)
aldeko botoekin eta EAJren
(Aitor Urrutia eta Begoña Eraña),
EB-Berdeak taldearen (Juan Luis
Merino) eta H1!-ren Karmelo
Lezetaren abstentzioarekin onar-
tu zen. 

ZUBIETAKO LABEA, UDARAKO
Lasagabasterrek nabarmendu du
aurrekontu "zailak" izan direla,

KULTURA > IRAKURZALETASUNA

M.B. > ESKORIATZA
Asteon hasi dira herrian aurten-
go Kataia eten barik egitasmoko
ekintzak. Lehiaketa batekin
eman diote hasiera. Martitzene-
tik eguenera bitartean, Eskoria-
tzako webgunean, kultura etxe-
an eta liburutegian Karmele Jaio-
ren Musika airean liburuaren
gaineko lau galdera jarri dituz-
te; lehiaketan parte hartu nahi
dutenek hilaren 20a baino lehen
erantzun beharko dituzte galde-
ra horiek. 

KARMELE JAIO, EGUENEAN
Lau galderak zuzen erantzuten
dituztenen artean liburu elektro-
nikoa zozketatuko dute. Zozke-
ta apirilaren 22an, eguena, egin-
go dute, Karmele Jaio idazleak,
18:30ean, kultura etxean egingo
duen hitzaldiaren ostean.

'Bat ekarri, bi eruen' azokarako liburuak
martitzenera arte utz daitezke liburutegian

Bestalde, egubakoitzean, Bat
ekarri, bi euren liburu azoka egin-
go dute herriko plazan, 18:00etan.
Interesatuek martitzena, hilak 20,
baino lehen eraman beharko
dituzte liburutegira han trukatu

gura dituzten liburuak. Utzitako
liburu bakoitzagatik bi txartel
jasoko dituzte, azoka egunean bi
liburu hartu ahal izateko. Egun
berean, collage tailerra egingo
dute plazan bertan. 

Liburu azoka herriko plazan. GOIENKARIA

o h a r r a k

UMEAK
> Harizko eskumuturrak egingo
dituzte gaur Tortolis ludotekan

Gaur, egubakoitza, harizko
eskumuturrekoak egingo dituz-
te umeek ludotekan, 18:00etan.

KIROLAK
> Kirol hitzordu asko asteburuan

Bihar, zapatua, hitzordu bi
daude kiroldegian: 16:00etan,
gazte mailako areto-futbol par-
tidua dago Eskoriatza eta
Gamon Informatica Amara
artean; eta 18:00etan, Euskal
Ligako norgehiagoka, Eskoria-
tza eta Iralabarri artean. 

Domeka goizean eskola arte-
ko areto-futbol txapelketa dago;
09:30etik 10:00etara finalaurre-
koak jokatuko dituzte Calasan-
zek, Eskoriatza–Arizmendik,
Gernikak eta Aretxabaletak.
11:30ean, 3. eta 4. postuetarako
partidua izango da eta ordube-
te geroago, finala. Arratsalde-
an, berriz, Eskoriatza Hiria are-
to-futbol txapelketa jokatuko
dute etxekoek 21 urtetik behe-

rakoen euskal selekzioaren kon-
tra, 17:00etan. 

GAZTEAK
> Sexologia eta masaje tailerrak
daude egunotan gaztelekuan

Gaztelekuan sexologia taile-
rra izango dute bihar, 18:00etan.
Domekan, ordu eta toki berean,
masaje tailerra egingo dute. 

IRTEERA
>Aranguren ezagutuko dute etzi

Aitzorrotz kultura elkarteak
irteera gertatu du domekarako,
Aranguren mendira. 09:30era-
ko jarri dute hitzordua, herriko
plazan.

ZERGAK
> Ibilgailuen zerga gertu

2010. urteari dagokion trak-
zio mekanikodun ibilgailuen gai-
neko zerga ordaindu behar da.
Ordainketa helbideratuta dute-
nei maiatzaren 5ean egingo zaie
kobrantza. Gainerakoek egun
hori arte dute borondatezko
ordainketa egiteko epea.

KOPURUA EUROTAN

Hirigintza, Obra-zerbitzuak, Ingurumena, Elizateak 1.898.690
Ogasuna eta Enplegua 461.734
Gizarte Ongizatea, Emakumea, Osasuna 391.644
Kultura, Euskara, Gazteria, Hezkuntza, Kirola, Telesko 1.766.715
Administrazio Orokorra 543.299
GUZTIRA 5.062.084
ITURRIA: ESKORIATZAKO UDALA

Aurrekontua, arloka



> PARROKIA
Zapatuetako mezen eta aste bukaeretako hileten
ordutegia aldatu egin du Leintz Pastoral Barrutiak

Aretxabaletako Andre Mariaren Zeruratze parrokian zapatuetan
esaten dituzten mezak 19:00etan dira hilaren 10a ezkero, eta ez
19:30ean. Hala erabaki du Leintz Pastoral Barrutiak. 

Aste bukaeretako hileten ordutegia ere aldatu egin dute: zapa-
tuetan 19:00etan izango dira eta domeketan, 18:30ean. Gainerako
meza eta ospakizunek ez dute izango aldaketarik.

MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA
Liburuaren Nazioarteko Eguna
da hilaren 23an eta Udal Liburu-
tegiak aparteko ekintzarik egin-
go ez duen arren, badu pozik ego-
teko arrazoia: bikoiztu egin dela
maileguan hartutako kopurua,
hain zuzen. Bi urte beteko ditu
Udal Liburutegiak ekainean egoi-
tza Arkupen duenetik. Eta alda-
ketarekin, irakurleak eta erabil-
tzaileak irabazi ditu, maileguak
bikoizteraino. 

ORDUTEGIA LUZATU NAHIA
Arkupe kultura etxeko lehenen-
go solairuan dago liburutegia eta
elkarrengandik bereiztutako hiru
gune ditu: helduena; gazteena;
eta Txiki Txokoa, 0 eta 6 urte arte-
ko umeendako. "Egoitza zaharre-
an ere bagenituen antzeko txoko-
ak, baina ez bereiztuta, eta orain
askoz ere leku handiagoa dute
bakoitzean", dio Joseba Lopez de
Armentia arduradunak.

Bi langilek egiten dute lan eta
hirugarren bat gustura hartuko
lukete ordutegia luzatu eta zapa-
tuetan zabaltzeko: "Aspaldiko
eskaera da, baina oraindik ez
daukagu baietzik, dirulaguntza-
ren baten zain daudelako. Lortuz
gero, zapatu goizetan zabalduko
genuke eta astegunetako ordute-
gia luzatu". 

Urtean erosten duten
materiala ere bikoiztu
egin da, nahiz eta
aurten murrizketa izan
aurrekontuak

KULTURA > LIBURUTEGIA

Lopez de Armentiak jakina-
razi du maileguek izugarri egin
dutela gora azken bi urteotan: "Ia
bikoitza da orain". Maileguek
bakarrik ez, urtean erosten duten
materiala ere bikoiztu egin da:
"Arkupen gaudenetik aurrekon-
tua handitu egin digute eta ondo-
rioz material berri kopuruak
gora egin du. Filmak eta musika
diskoak askoz gehiago ditugu
orain", dio arduradunak. Hala,

2007an ia 700 liburu, film eta dis-
ko erosi zituzten; 2008an, ia 1.500;
eta 2009an, 1.300. Aurten, krisia
dela eta, murrizketak egin dituz-
te partida askotan eta liburute-
giko aurrekontuak ere izan due-
la beherakada onartu du Lopez
de Armentiak.

HAMABI ORDENAGAILU
Liburutegiko erabiltzaileak ber-
tara lanera ere joaten dira. Izan
ere, zortzi ordenagailu daude hel-
duen gunean eta lau gazteenean:
"Beti daude beteta eta hobeto
antolatzeko ordubeteko txanda
ematen diegu helduei eta ordu
erdikoa gaztetxoei". 

Txiki Txokora, gainera, hila-
bete guztietan etortzen da ipuin
kontalari bat. Bihar, esaterako,
Ixabel Millet izango da (11:30).
"Baina gurasoei ahaztu egiten
zaie liburutegiko txokoa dela,
eta ez jolasparkea", gaineratu du
Lopez de Armentiak.

Bikoiztu egin da mailegu
kopurua liburutegian,
Arkupen dagoenetik

Jendea Arkupeko lehen solairuan dagoen Udal Liburutegian eguazten ilunkeran. M.A.

M.A. > ARETXABALETA
Informatikari lanak egingo
dituen lagun bat hartu gura du
Udalak eta urtarrilean lehiake-
ta deia egin zuen. Bederatzi
lagun aurkeztu ziren lehen
azterketara eta gaur goizean
azken proba egingo dute aurre-
ko azterketak gainditutakoek;
hiruk, hain zuzen. 

Azterketa praktikoa da
gaurkoa eta epaimahaiko kide-
ek astelehenean zuzenduko

UDALA > LANPOSTUA

dituzte. Behin oposizio fasea
bukatuta, lanpostura aurkeztu-
tako hiru lagun horien meri-
tuak baloratuko dituzte. Eta
jasotako puntu guztiak elkar-
tu ondoren onena hautatuko
dute lehenbailehen hasteko
lanean; hau da, maiatzean.
Gaur azken azterketa egiteko
aukera daukaten hiru lagunak
Aretxabaletan bizi dira.

EGUN ERDIKO JARDUNA
Egun erdiko lan jarduna izan-
go du udal langilea izango den
informatikariak eta udaletxe
eta udal eraikinetako material
informatiko guztiaren ardura
hartuko du bere gain. Enpresa
batek egiten dio orain jarraipe-
na material horri. 

Informatikari posturako
azken azterketa gaur da
Hiru lagunek egingo
dute eta puntu gehien
jasotakoa maiatzean
hasiko da lanean

ESANAK

"Ordenagailuak beti
daude beteta eta
hobeto antolatzeko
ordubeteko txandak
ematen ditugu"
Joseba Lopez de Armentia >
Liburutegiko arduraduna
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Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

• ALTZARIAK

• DISEINUA

• APAINKETA

M
A

obiliario

RENAZA

PATXI 
CASTRO

Era guztietako aulkien 
konponketa

• 
Tapizatu lanak

• 
Zumezko eta kanaberazko 

artikuluen salmenta
• 

Besaulki, mahai, saskiak e.a

943 78 71 65
639 01 69 69



Udalekuetan
begirale
izateko deia

M.A. > ARETXABALETA
Uztailean egingo dituzten
udaleku irekietan neska-
mutikoekin lan egiteko begi-
raleak behar ditu Gazteria
Zerbitzuak. Astelehenean
zabalduko dute izenemate
epea eta hilaren 30erako aur-
keztu behar dituzte eskaerak
curriculumarekin batera
Gazteria Zerbitzuan –Arkupe-
ko atzeko partean–: gazte-
ria@aretxabaleta.net.

BI BALDINTZA
Uztailaren 2tik 23ra izango
dira aurtengo udalekuak eta
2 eta 14 urte arteko neska-
mutikoak elkartuko dira.
Haien begiraleek bi baldintza
bete beharko dituzte: euska-
raz jakitea eta 18 urte beteta
izatea. Gainera, ikasketak eta
halako lanetan duten eskar-
mentua baloratu egingo dituz-
te antolatzaileek.

Curriculumak
Gazteria Zerbitzura
bideratu behar dira
hilaren 30erako

AISIALDIA

ARETXABALETA24 GOIENKARIA
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MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA
Aretxabaletako KZgunearen gai-
neko kontuak sare sozialen bitar-
tez jarrai ditzakete orain erabil-
tzaileek. Facebook –www.facebo-
ok.com/aretxabaletakz– eta
Twiter –twitter.com/aretxabale-
takz– sareetan aurkituko dituz-
te KZguneko kontu guztiak.

ONA TXARTELA EGUBAKOITZETAN
Sare sozialak ezagutu eta beste
hainbat ikastaro egiteko arra-
tsaldeetan dago zabalik Markole
auzoan dagoen KZgunea apirile-
an (16:00-20:00). Hona egingo dituz-
ten ikastaro batzuk: Interneten
gainekoa, astelehenean hasi eta
hilaren 30era artean (18:00-20:00);
Google Maps zelan erabili jakite-
ko, martitzenean (16:00-18:00); eta
Twitter sarearen gainekoa, hila-
ren 26an (16:00-18:00).

KZgunean, gainera, Izenpe
txartela eta ONA txartela eskura

Facebook eta Twitter
sareen bitartez jaso
daitezke Markole
auzoko KZgunearen
albiste eta kontuak

INTERNET > KZGUNEA

daitezke, administrazioarekin eta
hainbat erakunderekin gestioak
egiteko oso baliagarriak. Eta bi
txartel horiek erabiltzen erakus-
teko ikastaro bereziak eskainiko
dituzte (bi ordukoak). Aitor
Madrid dinamizatzaileak jakina-
razi du ONA txartela apirileko

egubakoitzetan bakarrik lor dai-
tekeela (16:00-18:00). 

Gainera, IT txartela eskura-
tzeko azterketak egongo dira egu-
notan. Argibideak gura dituenak
KZgunera dei egin dezala (943 25
23 51) edo mezua bidali: tutor.are-
txabaleta@kzgunea.net.

Sare sozialen bitartez jarrai
daiteke KZgunearen jarduna

Aretxabaletako KZgunea eguazten arratsaldean. M.A.

o h a r r a k

IKUSKIZUNA
> Ipuin kontaketa umeendako
bihar liburutegian

Ixabel Millet kontalariak
Martin txiki eta Marizikin
ipuina kontatuko die 3 eta 10
urte artekoei liburutegian
(11:30). Sarrera, debalde.

ZINEMA
> 'Invictus' eta 'Planet 51' fil-
mak aste bukaeran

Helduek Invictus filma
izango dute gaur eta bihar
(22:00), domekan (19:30) eta
astelehenean (16:00). Eta ume-
ek Planet 51domekan (17:00).

DANTZA
> Munduko dantzen ikastaroa
emango dute bihar

Jaiki elkarteak antolatuta
munduko dantzak ikasiko
dituzte Javier Muela irakas-
learekin, kuartel zaharrean.

AISIALDIA
> Liburu truke azoka egiteko
liburuak jasotzen

Liburu truke azoka txikia
egingo dute ludotekan hilaren
23an. Horretarako liburu
zaharrak jasotzen dabiltza
–hilaren 22 arte– ludotekan. 

GAZTEAK
> Drogen gaineko tertulia

Drogak izango dituzte ber-
bagai eguaztenean gaztele-
kuan 15 eta 16 urtekoek. 



ARANTZAZU EZKIBEL > ANTZUOLA
Azken bi partiduak irabazi ostean,
azken postuetatik urrundu eta argia
ikusi du Antzuola futbol taldeak.
Bolada ona jarraitzeko, baina, beha-
rrezkoa dute zapatuan Amaikak
Bat taldea mendean hartzea. 

Bi partidu irabazi ostean
argia ikusi duzuela esan dai-
teke?

Iban Unanue: Bai; zuloan sar-
tuta geunden, eta bi partidu ira-
bazita azkeneko postuetatik irten
gara. Orain, atzekoekiko aldea
hartu dugu.

Bost partidu falta dira liga
amaitzeko. Nola planteatu
dituzue partiduok?

I.U.: Etxean hiru partidu ditu-
gu; guk uste dugu bi irabazita
nahikoa izango dugula mailari
eusteko. Gainera, aste honetan
gure atzetik dagoen Amaikak Bat
taldearen aurka jokatu behar
dugu. Hori irabazita lasaitasuna
hartuko dugu.

Igor Larrea: Ez genuen espe-
ro garai honetan hain estu ibil-
tzea. Kalitate aldetik, uste genuen
iazkoa baino talde hobea genue-
la; baina, bestalde, ligako beste
taldeak iazkoak baino gogorra-
goak dira.

Geratzen diren partiduak nahi-
ko samurrak direla esan dai-
teke?

I.L.: Nik ez dakit zer komeni
zaigun gehiago: gure pareko tal-
deen aurka jokatzea edo indar-
tsuenen aurka. Lehenengoaren
aurka askoz motibazio handiago-
arekin jokatzen dugu. 

I.U.: Gainera, gure parean
dauden taldeek ere asko dute
jokoan. Baina egia da azkeneko
partidua izan ezik beste guztiak
samurrak direla.

I.L.: Polita izango litzateke
azkeneko partidura –maiatzak
15, Anaitasuna– gu lasai iristea,
eta Anaitasunak preferente mai-
larako igoera eta lidergoa izatea
jokoan. 

"Geratzen diren bost
partiduetatik bi irabazita mailari
eutsiko diogula uste dugu"

Igor Larrea eta Iban Unanue > Futbol entrenatzaileak

Liga hasieran uste baino den-
boraldi kaskarragoa izan da
aurtengoa. Zein zen zuen hel-
burua?

I.U.: Betiko moduan, lehenen-
go helburua maila mantentzea
zen. Iaz ere helburu bera geneu-
kan; eta, liga gaizki hasi arren,
bigarren itzuli ona eginda seiga-
rren postuan geratu ginen. Erdi-
tik gora ibiltzea polita izango
litzatekeela esan genuen.

Non egon da akatsa?
I.L.: Lehenengo zartatekoa

urrian hartu genuen. Jon Godoy
gol asko egiten zebilen, baina
min hartu zuen. Josu Zubikarai
ere min hartuta dago, eta gure-
tako oso jokalari garrantzitsua
da, diferentzia markatzen duena.

I.U.: Behin bolada txarra har-
tuta, zaila izaten da gora egitea.
Bigarren itzulian gora egingo
genuelakoan geunden, baina
behera egin dugu.

Estala zelai txikia izanda, etxe-
ko partiduetan dago gakoa?

I.G.: Bai, gu zelai txikian joka-
tzera ohituta gaude, eta hori da
gure alde duguna. Gertatzen dena
da kanpora goazenean zelaiak
luzeak izaten direla. 

I.U.: Baloia area barruan dago
uneoro, eta horregatik estrategia
asko erabiltzen dugu. Gol asko
egiten dugu etxean, batez ere
estrategia jokaldietan. Etxean
puntu asko ateratzea da gakoa.

"Uste baino okerrago
ibili gara: jokalari

garrantzitsuak min
hartuta izan ditugu"

"Estala zelai txikia
denez, partiduak

irabazteko gakoak
etxean egon behar du"

Igor Larrea eta Iban Unanue, Estalan. A.E.

o h a r r a k

OSPAKIZUNA
> Aiherrara joateko autobusa
08:30ean irtengo da

Domekan Aiherrara joa-
teko autobusa 08:30ean irten-
go da Sagastitik.

HITZALDIA
> Boluntariotzaren gaineko
hitzaldia, atzeratuta

Oraindik zehazteke dago
data berria.

Beste
herrietako
liburuak
har daitezke
A.E. > ANTZUOLA
Udal Liburutegiak zerbitzu
berria jarri du martxan.
Aurrerantzean, beste liburu-
tegi batzuetako liburuak
eskuratu ahal izango dira
Antzuolan bertan. Hori hala
da Udal Liburutegia ELSN
sarean sartu delako –erkide-
goko udal liburutegiak–. Gaur
egun 800 erabiltzaile inguru
ditu Antzuolako liburutegiak.

KZGUNEA 
Apirileko zerbitzuari dago-
kionez, KZgunean egongo da
tutorea hilaren 6an, 13an,
20an eta 27an, 09:00etatik
13:00etara. ONA txartela egi-
teko NA eta osasun txartela
aurkeztu behar dira.

LIBURUTEGIA

A.E. > ANTZUOLA
Herritarrek AHT proiektuaren
gainean jarritako hamar alega-
zio jaso dituzte udaletxean. Ber-
gara eta Antzuola tarteko des-
jabetzeen espedientea bidali
zuten Udalera Aste Santu aurre-
tik; hala, Udalak proiektua ikus-
gai izan du egunotan, eta, gai-
nera, herritarrei informazioa
errazteko asmoz hitzaldia egin
dute.

UDALAREN ALEGAZIOA 
Udalak, berriz, alegazioa jarri-
ko dio Abiadura Handiko Tre-
naren proiektuari, eta baita
autobideari ere. "Eskatuko
dugu ura, bideak... manten-
tzea", azaldu du Valen Moñux

AZPIEGITURAK > AHT ETA AUTOBIDEA

Udaleko aparejadoreak. Gai-
nera, eskatuko dute bi proiek-
tuak koordinatuta egotea, eta
obra-hondakindegi bera erabil
dezatela.

Gainera, AHT proiektuari
"oposizio zuzena" egingo dio
Udalak.

AUTOBIDEA: APIRILAK 20 
Beasain-Durango autobideko
Bergara eta Zumarraga arteko
zatiaren gainean alegazioak
aurkezteko epea apirilaren
20an, martitzena, amaituko da. 

Herritarrek Udalera jo deza-
kete alegazioa aurkezteko;
modu horretan, Udala ardura-
tuko da alegazioa idazteaz eta
tramitatzeaz.

Herritarrek AHT proiektuari
jarritako hamar alegazio
jaso dituzte udaletxean
Autobidearen gaineko alegazioak, ostera,
hilaren 20ra arte aurkez daitezke
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G A I L U R  
taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32

Kalegoi 21
Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Poltsikokoa 616 277 999
ANTZUOLA / BERGARA

Apainketarako eta 
industriarako pinturak

•
Paper margotuak

•
Moketak eta tapizatuak

Kalegoi 21
Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Poltsikokoa 616 277 999
ANTZUOLA / BERGARA

Zoruen kutxilatu 
eta 

bernizatzea

Arin Jatetxea

Astelehenetan eta martitzenetan itxita

Kalebarren 7 • 943 78 62 45 
ANTZUOLA

Karta • Plater konbinatuak 
Ogitartekoak • Pintxoak

ETXEKO BEREZITASUNAK:
Buztana eta txuleta 

(zaharrarena).

Enkarguak ere hartzen ditugu.

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

AANNTTZZUUOOLLAA
Apainketak eta 
isolamenduak

•
Pladurrezko dibisioak

Kalegoi 21   ANTZUOLA
676 997 400

Biltegia: 943 78 70 40
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Finalerdietako lehen
puntua lortuta,
aramaioarrek
Amurriokoen kontra
neurtuko dituzte
indarrak hurrengo
domekan

BERTSOAK > ARABAKO KUADRILLA ARTEKO TXAPELKETA

EDU MENDIBIL > ARAMAIO
Andere Arriolabengoa, Manex
Agirre, Iker Agirre eta Xabi Igoa
bertsolariek Aramaioren aldeko
lehen puntua eskuratu zuten
domekan Gasteizko Kakiturri-
Ehari taldearen aurka, Arabako
Kuadrilla Arteko Bertso Txapel-
ketaren finalerdietan. Zigoitiko
aretoan jokatutako lehen fina-
lerdian Aramaiok 581,5 puntu
eskuratu zituen eta Kakiturri-
Eharik 568,5.

Gasteiztar eta aramaioarre-
kin batera, Amurrioko Altubepe-
koak da finalerdietako ligaxka-
rako sailkatutako hirugarren tal-
dea. Aurretik, aramaioarrek
Izarra eta Elosuko Iturrigorri
gainditu behar zituzten finaler-
dietarako sailkatu ahal izateko.
Aramaio eta Altubepekoak
aurrez aurre izango dira hurren-
go domekan, hilaren 25ean. Ara-
maioarrak nagusitzen badira,
finalean izango ditugu.

Finala maiatzaren 8an joka-
tuko da, Gasteizen. Kuadrilla
Arteko Bertso Txapelketaren
lehenbiziko ekitaldia da aurten-
goa. Arabako Bertsozale Elkar-
teak dihardu antolaketa lanetan.

Aramaioko bertsolariek
gertuago daukate
maiatzaren 8ko finala

UDALEKUAK UZTAILEAN 
Bestalde, 3-12 urte bitarteko nes-
ka-mutikoendako udalekuak
uztailaren 7tik 20ra izango dira.
Izenematea (36 euro) San Martin
eskolan egin daiteke, maiatzaren
7a baino lehen. Udalekuekin lotu-
ta, begiraleak behar dituzte. Argi-
bideak 945 44 53 74 zenbakian.

XABOIEN TAILERRA, GAUR 
Sentsibilizazio kanpainaren
barruan, xaboiak egiteko tailerra
egingo dute gaur, egubakoitza,
kultura etxean, 18:00etan. Sukal-
dean erabilitako olioarekin xaboi
naturalak egiten ikasteko auke-
ra izango dute partaideek gaur-
ko saioan.

Aramaioko bertsolariak, aurreko saio baten. GOIENKARIA

E.M. > ARAMAIO
Aramaioko Udalak aditzera
eman duenez, hurrengo astebu-
ruko zapatu eta domekan, api-
rilaren 24an eta 25ean, itxi egin-
go dute Untzilla eta Zabola arte-
ko errepidea. Hain zuzen ere,
asfaltatze lanengatik itxita izan-
go da errepidea bi egunetan,
08:00etatik 20:00ak bitartean.
Beraz, Arrasatera joan ahal iza-
teko Legutiorako errepidea era-
bili behar izango dute gidariek
bi egunez. 

Udaleko iturrien arabera,
oraindik ez da guztiz ziurra
egun horietan asfaltatzea egin-
go dutenik. Edozelan ere, mar-
titzenean, hilaren 20an, Udale-
ko webgunean emango dute

AZPIEGITURAK > HOBETZE LANAK

horren berri. Interesatuek
www.aramaio.org helbidean
jaso ahal izango dituzte argibi-
deak. Era berean, Udalak gida-
riei zuzendutako oharrak jarri-
ko ditu hurrengo astean Ara-
maioko kaleetan eta herriko
beste hainbat puntutan.

HOBETZE LANETAN
A-2620 errepidea itxita dagoe-
netik Aramaiotik Arrasatera
joan-etorria egiteko bide alter-
natiboa erabiltzeko beharrean
daude gidariak. Aipatutako
zatian hobekuntza lanetan
dihardute azken asteotan.
Kataiatik Untzillara arteko
errepidea ere zabalduko dute,
besteak beste.

Errepide alternatiboa, itxita
hurrengo aste bukaeran

Gimnasia
egiteko
aparailuak

Bereziki adinekoei zuzendutako
gimnasia aparailuak jarri berri
dituzte Pedro Ignacio Barrutia
kalean; babes ofizialeko etxeen
ondoan, hain zuzen ere. Inguru
horretako urbanizazio lanekin
amaitzeko, Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza Sailak jarri ditu
gimnasia aparailuok. Modu
erosoan, jarrita ere, gimnasia egin
eta giharrak astintzeko aukera
daukate bertara joaten direnek.
Alboko argazkian daukazue
jarritako aparailuetako bat. JONE INUNTZIAGA

> IRTEERA
Itur-Zuri emakume taldeak apirilaren 24an Aiara
eta Zarautzera joateko irteera antolatu du 

Itur-Zurik apirilaren 24an Aiako lore azoka ikustera joateko irte-
era iragarri du. Goizean zehar azoka ikusi ondoren, bazkaria egin-
go dute Zarautzen eta itzulera 19:00etan izango da. Prezioa 40 euro
da eta izenematea apirilaren 20ra arte dago zabalik ondoko zen-
bakietan: 670 43 16 62 (Ana) eta 945 44 52 81 (Amelia).

> UDALA
Ibilgailuen gaineko zerga apirilaren 26tik
ekainaren 26ra ordaindu ahal izango da

2010eko trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren errol-
da egin ondoren jendaurrean jarri dute ikusgai. Ibilgailuen gaine-
ko zergaren ordainagiriak apirilaren 26tik ekainaren 26ra (biak bar-
ne) ordaindu ahal izango dira borondatezko aldian. Helbideratuta
dauden erreziboak, berriz, maiatzaren 5ean kobratuko dituzte.

> KULTURA
Pintura lehiaketako koadroak eskuratzeko aukera
dago Sastiñan apirilaren 23ra arte 

Pintura lehiaketako koadroak salgai jarri dituzte Sastiñan. Inte-
resatuek bertara jo dezakete: apirilaren 16ra arte 18:00etatik
19:30era; bihar, zapatua, 12:00etatik 13:30era; eta astelehenetik egu-
bakoitzera, 18:00etatik 19:30era. Koadroak 5 eta 15 eurotan jarri
dituzte salgai.

> JAIAK
San Martin jaiak prestatzen joateko bilera 
egingo dute astelehen arratsaldean udaletxean

Aramaioko San Martin jaiak prestatzeko lanetan dihardu Jai batzor-
deak dagoeneko. Hain zuzen ere, hirugarren bilera egingo dute
astelehenean, hilaren 19an, udaletxean, 18:00etan. Gaiarekin inte-
resa duten guztiei bileran parte hartzeko deia egin diete Udale-
tik, ahalik eta partaidetza zabalena lortzeko asmoz.

> ERRETIRATUAK
Astelehen goizean Galizia eta Portugal aldera
joango dira Alaiak elkarteko erretiratuak
Alaiak elkarteak antolatuta, astelehenean, apirilaren 19an,Gali-
ziara eta Portugalera bidaia egingo dute herriko erretiratuek. Api-
rilaren 26ra arte ibiliko dira han, eta, besteak beste, Santiago,
Coruña, Finisterre, Braga eta Portora bisitaldiak egingo dituz-
te. 35 lagun inguru joango dira Aramaiotik.
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> TURISMOA
Gatz museoan jende
asko ibili da Aste
Santuko egunetan
Aste Santuko jai egunetan
bisitari asko izan dituzte Euge-
nio Otsoa gatz museoan,
Eguen, Egubakoitz eta Aste-
lehen Santuan batez ere: "Iaz
baino gehiago esatera ausar-
tuko nintzateke", dio Aitziber
Gorosabel arduradunak. 

Bisitari gehienak inguru-
koak izan dira, baina tartean
madrildarrak eta katalunia-
rrak ere egon dira.

Bi txarriboda egin dira gastronomia jardunaldietan

MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA

Apirilaren 30ean bukatuko dira
Debagoieneko Mankomunitate-
ak antolatutako III. gastronomia
jardunaldiak. Txerria da prota-
gonista azken bi hilabeteotako
jardunaldietan eta Soran Etxeko
jatetxean bi txarriboda egin dituz-
te martxoan. Eguneroko menuan

ere izan dituzte Soranen eta orain
jaunartzeak datoz: "Krisia igar-
tzen da, lehen baino jende gutxia-
go dabilelako, baina gu ezin gara
kexatu, lanean gabiltza eta". Aste-
an, esaterako, makrobiotikan
adituak diren hainbat lagun
elkartuko dira Soranen; hain
zuzen, makrobiotikako menuak
eskaintzen dituzte jatetxean,
aurrez eskatuta.

ez daukate txerrikirik Soranen,
baina, aurrez eskatuz gero, orain-
dik aukera dago probatzeko.

MAKROBIOTIKAN ADITUAK
Soraneko ugazaba Montse Vale-
rio pozik dago jardunaldiokin:
"Egin ditugun txarribodetan 30en
bat lagun egon dira eta gustura

geratu dira guztiak". Txerrikia-
ren gaineko kontu asko ikasi
dutela jakinarazi du eta hurren-
go baterako badakitela jeneroa
non erosi: "Ona eta legezkoa 
izan behar du jeneroak eta Basa-
txarri izendapena duena aparte-
koa da, jaterakoan berehala igar-
tzen da".

Jardunaldietako menuaz
gain, ezkontza bat eta bataioak

LEINTZ GATZAGA > SORAN ETXEA

Azken egunak txerri jana dastatzeko

b e r e  u s t e z

Oraindik Aste Santuko
oporrak ahaztu ezinda
gabiltzanean, gure bizi-

tzeko moduaz gogoeta egite-
ko datu batzuk gogoratzea
ondo etorriko litzaiguke. Adi-
bidez, munduan egunero
25.000 lagun gosez hiltzen dira,
eta mila milioi pertsona bai-
no gehiagok ez dute ez urik
ez bizitzeko etxerik. Baina
gauza hauek hain urruti ger-
tatzen direnez guri bost axo-
la. Gure arazoak beste batzuk
dira; krisia, hipoteka… 

Lehen munduan bizi gare-
nok kontuan izan behar dugu

planetako biztanleen laurde-
na garela, baina gure bizi mai-
larekin kutsadura gehien sor-
tzen dugunak garela. Lurre-
ko erreserba gehienak
xahutzen ditugu. Ezinezkoa
izango zen munduko ia 7.000
milioi biztanleok horrela bizi-
tzea; planetak ezingo luke
jasan. Azken finean, gure abe-
rastasuna mantentzeko mun-
duko hiru laurdenak pobre
izaten jarraitu beharko dute.
Baina beraien herrietatik gu
bezala bizitzeko asmoz, ihe-
sean datozenak, ez ditugu begi
onez ikusten. Hori bai, hemen
asko arduratzen gara pobre-
en egoeraz eta haiei laguntze-
ko limosnatxoak ematen ditu-
gu noizean behin, horrela,
gure kontzientziak lasaituz.

Aberats
bizi
gara

"Munduan, egunero
25.000 lagun gosez
hiltzen dira (...)
baina gure arazoak
beste batzuk dira”

Sebastian Arantzabal

> KIROLA
Domekan, hilak 18, jokatuko dira frontenisko
finalerdiak eta umeen kros txapelketa

Udalak eta Egoki kirol taldeak kros txapelketan parte hartzeko
dei egin diete herriko neska-mutikoei. 11:00etarako egin dute hitzor-
dua, kiroldegian, eta guztiendako opariak agindu dituzte.

Egun berean, frontenis txapelketako finalerdiak jokatuko
dira; final handirako txartelak daude jokoan, 11:00etan.

> MENDI IRTEERA
Domekan egingo dute Ozkarbi mendi taldeak
antolatutako lehenengo irteera

Hamabost lagunek eman dute izena domekarako, hilak 18, Ozkar-
bi mendi taldeak antolatu duen irteeran parte hartzeko. Lauzpa-
bost orduko iraupena duen ibilbidea egingo dute: Araotz-Orka-
tzategi-Andarto-Araotz. 08:00etan abiatuko dira Elgetatik.

> ERRETIRATUAK
Domekako dantzaldian gogoan hartuko dute
Zezilio Totorikaguenak egindako lana 

Hutsune handia sumatuko dute erretiratuek domekako dantzal-
dian: Zezilio Totorikaguenarena, hain zuzen ere. Azken urteotan
elkarteko presidente izandakoak lan handia egin du, eta gogoan
izango dute hori Voces y Cuerdas taldearekin 18:00etan hasita
Espaloian egingo duten dantzaldian.

L.Z. > ELGETA
Oinarrizko sukaldaritza ikas-
tarorako sei lagunek eman dute
izena eta martitzenean, hilak 20,
hasiko da. Bereziki gazteei
zuzenduta, oinarri-oinarrizko
jakiak prestatzen ikasiko dute
bertan. Photoshop edo argazki-
laritza digitalaren gaineko ikas-
taroa hurrengo egunean, eguaz-
tenean, hasiko da. "Bi talde osa-
tzeko adina jendek eman du
izena", adierazi du Ana Gillegi
zinegotziak. "Bigarren txanda
egingo den ala ez aztertzen ari
gara". Bizikasi erakundearen

ELGETA > FORMAZIOA

finantzazioarekin antolatu dira
bi ikastarook eta zeresana izan-
go du erabaki horretan.

Ogia egiten ikasteko taile-
rrak ere harrera ona izan du.
Gillegiren esanetan, horretan
ere bigarren talde bat osatzeko
adina jende dago. Ozkarbi elkar-
tean egingo da ikastaro hori,
hilaren 24an.

LIBURUAREN EGUNA 
Liburuaren Nazioarteko Egu-
na datorrela-eta, udal liburuzai-
na, Maria Elena Eztenaga, hasi
da urteroko ekintzak presta-
tzen. Aurten ere apirilaren
23arekin liburuak Herriko Pla-
zara ateratzeko asmoa agertu
du. "Urtero moduan, kalera ate-
rako naiz liburu berriekin eta
kentzeko ditudanekin".Balite-
ke, gainera, Udalak liburute-
gian ekitalditxoren bat egitea.

Interesa piztu dute apirilean
egitekoak diren ikastaroek
Eskaera ikusita, Udala
bigarren txandak
antolatzea 
aztertzen ari da 

Iazko udaleku irekietan parte hartu zuen haur taldea. L.Z.

LARRAITZ ZEBERIO > ELGETA
0-29 urte bitarteko herritarrei
buruz ari gara; haurrak (0-12
urte), nerabeak (13-18 urte) eta
gazteak (18-29 urte). Elgetan 276
lagun daude uneotan adin tarte
horretan; herritarren %25,5.

Aldundiak berriki aurkeztu-
tako txostenak nabarmentzen du
adin tarte horretako biztanleen-
dako Elgetan zerbitzu ugari dau-
dela, eta orain arte "ibilbide ego-
kia" izan dutela. Udalak emanda-
ko zerbitzuak hartu dira kontuan
(ludoteka, gaztelekua, udaleku
irekiak...), baita herrian dauden
bestelako eskaintzak ere (gazte-
txea, kirol elkarteak, kafe antzo-
kia...).

Antzeman da haurrek dutela
eskaintza osatuena, eta, gazteei
dagokienez, ez da zerbitzu baten

ELGETA > GAZTERIA

beharrik jaso. "Gaztetxeak herri-
ko gazte guztiak edo gehienak
ditu erabiltzaile, eta kafe antzo-
kiak egiten duen eskaintzak
herriko eskaintza osatzen du",
irakur daiteke txostenean. 

HOBETU BEHARREKOAK
Hutsuneak ere antzeman dira,
ordea: "Momentu honetan 15-17
urte bitarteko gazteendako ez
dago zerbitzurik", dio txostenak,
eta zerbitzu ezberdinen arteko
koordinazioan hutsuneak antze-
man ditu. Faltan igarri ditu Gaz-
teria batzordea eta horri lotuta-
ko udal teknikaria. Baita udal
politiketan haur, nerabe eta gaz-
teen zuzeneko parte-hartzea sus-
tatuko duen foro bat ere.

Aurre-diagnosia egiteaz gain,
Aldundiak proposamenak ere
egin ditu. Hiru urteko epean egi-
teko plangintza aurkeztu du. Bes-
teak beste, haur, nerabe eta gaz-
teen sustapenerako udal politi-
kak definitzea, zerbitzuen
berraztertzea egitea, eta Elgeta
danon artian prozesu parte-har-
tzailean adin horretako elgeta-
rren parte-hartzea sustatzea.

Proposamenak,
gazteei zuzendutako
zerbitzuak hobetzeko 
Udalarekin batera
egoeraren gaineko
aurre-diagnosia egin
du Gipuzkoako Foru
Aldundiak 
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FUTBOLA

Bigarren maila
Reala-Albacete. 
Zapatua. 18:00. Anoeta.

Hirugarren maila
Elgoibar-Aretxabaleta
Zapatua. 16:30. Mintxeta.

Gazteak Liga Naziolana
Aretxabaleta-Real Union
Zapatua. 17:00. Ibarra.

Gazteak Euskal Liga
Bergara-Basconia
Domeka. 17:00. Ipintza.

Erregionala ohorezko ma.
Bergara-Beti Gazte
Zapatua. 17:00. Agorrosin. 

Aloña Mendi-Tolosa
Domeka. 16:30. Azkoagain. 

Trintxerpe-Mondra
Zapatua. 17:00. Don Bosco.

Erregional preferentea
Antzuola-Amaikak Bat
Zapatua. 16:30. Estala. 

Lagun Onak-Aretxabaleta
Zapatua. 16:45. Garmendipe.

Lehen erregionala, igoera
Kostkas-Bergara
Zapatua. 15:30. Matigoxote. 

Mondra-Hernani
Zapatua. 16:00. Mojategi.

Erregionala, kopa
Urki-UDA Arizmendi
Zapatua. 15:30. Unbe

Ohorezko gazteak, kopa
eta jaitsiera
Lazkao-Aloña Mendi
Zapatua. 11:30. Arizti. 

Burumendi-Mondra
Domeka. 16:30. San Migel.

Gazteak, igoera fasea
Aretxab B-Sanse
Zapatua. 19:00. Ibarra.

Gazteak, Kopa
Bergara-Eibartarrak
Zapatua. 18:00. Ipintza.

Ikasberri-Arizmendi
Zapatua. 15:00. Garmendipe.

Ohorezko kadeteak, igoe.
Aretx. Arizmendi-Bergara
Zapatua. 12:00. Ibarra.

Emakumezkoak, igoera
Intxaurdi-Mondra
Domeka. 12:30. Donostia.
Arizmendi-Añorga
Zapatua. 15:30. Almen.

Emakumezkoak, kopa
Bergara-Amaikak Bat
Zapatua. 15:30. Ipintza.

Emakumezkoen F11,
txapeldunen fasea
Añorga-Arizmendi
Zapatua. 10:30. Rezola.

Emakumezkoen F11 Kopa.
Mondra-Anaitasuna
Domeka. 16:00. Mojategi.

ARETO FUTBOLA

Euskadiko Txapelketa
Eskoriatza-Iralabarri
Zapatua. 18:00. Intxaurtxu.

Bigarren maila
Idiazabal-UDA Orly
Gaur. 20:30. Idiazabal.

SASKIBALOIA

Lehenengo maila, jaitsiera
Baskonia-MU
Zapatua. 17:00. Gasteiz.

Maila autonomikoa
Aloña Mendi-Buytrago
Zapatua. 18:00. Zubikoa.

Gipuzkoako seniorrak, giz.
Krafft Atc.-Soraluce BKE
Zapatua. 18:00. Aiete.

Aloña Mendi-MU
Zapatua. 16:00. Zubikoa.

Donibane-Soraluce BKE B
Zapatua. 16:30. Pasaia.

Gip. seniorrak, emakume.
Zurt Taberna-Eskoriatza
Zapatua. 16:30. Azkoitia.

Gazte emakumezkoak,
errendimendua
Easo-Eskoriatza
Zapatua. 18:00. Donostia.

Kadete gizon. errendimen.
Easo Haitza-MU A
Domeka. 12:00. Bidebieta.

Santo Tomas-Soraluce BKE
Zapatua. 12:00. Donostia.

Kadeteak neskak, 
parte-hartzea
STL Egaña-Eskoriatza
Zapatua. 09:00. Donostia.

Carnicas-Aloña Mendi
Zapatua. 16:00. Hondarribia.

Soraluce BKE-Mundaiz
Domeka. 11:30. Mariaren La.

STL Luberri-Arizmendi Esko.
Zapatua. 10:30. Donostia.

Infantilak, mutilak
Aldapeta-LEK
Zapatua. 10:30. Santa Maria.

Goierri-Soraluce BKE
Zapatua. 12:15. Urretxu.

LEK Ointxe-Easo 97
Zapatua. 10:30. Musakola.

Aloña Mendi-Zubiri
Zapatua. 11:45. Zubikoa.

Infantilak, neskak
LEK Arrasate-Santo Tomas
Zapatua. 10:30. Musakola.

Antigua-Soraluce BKE
Zapatua. 09:00. Donostia.

ESKUBALOIA

Euskadiko txapelketarako
igoera fasea
Soraluce BKE-Univ. Deusto
Zapatua. 20:00. Labegarai.

Gipuzkoako Kopa
Izarraitz Aloña-Hegialde
Zapatua. 16:00. Zubikoa.

Gipuzkoako 2.
lurraldekako txapelketa
Arrasate-Usurbil
Zapatua. 18:00. Musakola.

Federazio sariak
Amenabar-Aloña Mendi
Domeka. 11:00. Zarautz.

Bergara Soraluce-Urola
Domeka. 12:30. Labegaraie.

Citroen Chapime-Bergara S.
Gaur. Zehazt. Iturripe.

Jauja-Verkol Aloña
Zapatua. 11:30. Mutriku.

TXIRRINDULARITZA

Gipuzkoako klasikoa
Bergaran, Ibargarai kalean,
15:00etan. Ziklistek 117
kilometroko ibilbidea izango
dute aurrean.

Aretxabaletako saria
Infantil eta kadete mailako
ziklistek lasterketa izango
dute Aretxabaletan,
Dorletako Amak antolatuta.
Zapatua. 16:00. Basabe.

IGERIKETA

Hegats bakarreko
txapelketa
Zapatua. 17:00. Agorrosingo
igerilekuan.

PILOTA

Udaberri Txapelketa,
eskuz banaka
Egubakoitza, Bergarako
pilotalekuan, (19:15):
Bergara-Legazpiko
Bergara-Beloki
Bergara-Bergara
Bergara-Goierri.

Egubakoitza, Uarkapen,
19:15ean hasita:
Arrasate-Tolosa.

Zapatua, Bergaran, (16:00)
Bergara-Aurrera Saiaz
Bergara-EPLE
Bergara-Alde Zaharra

Udaberri Txapelketa,
eskuz binaka
Zapatua, Bergaran,
16:00etan hasita:
Bergara2-Bergara3
Olalde-Eskoriatza
Intxurre-Euskal Jolas

a s t e b u r u k o  h i t z o r d u a k

XABIER URTZELAI > BERGARA
Bergarako kaleetan ziklismo-giro
ederra egongo da bihar arratsal-
dean. Espainiako lurraldeetako
selekzio onenak izango dira irte-
era puntuan, Ibargarain (15:00).
Eta haiekin batera, baita Fran-
tziako Aviron Bayonnais taldea
eta, zelan ez, Gipuzkoako talde
guztiak ere. 

Lokatzak gazte mailan dago-
en lasterketa garrantzitsueneta-
koa antolatuko du bihar, eta bai-
ta bertan parte hartu ere, bi tal-
derekin: "Taldean hamar ziklista
ditugu Gipuzkoako Klasikoan
parte hartzeko, eta bi talde pres-
tatzea erabaki dugu. Sumofic ize-
na izango du talde batek eta aur-
ten Oñatiko taldetik bi ziklista
etorri zaizkigunez, Ulmaren ize-
narekin korrituko du beste tal-
deak", adierazi du gazteen entre-
natzaile Iker Sanchezek.  

Sumoficeko bostekoa osatuko
dute Mikel Aristik, Eneko Liza-
rraldek, Hodei Orobengoak, Jon
Riverok eta Unai Retolatzak. Eta
Ulman lehiatuko dira Iker Mugar-
tza, Aitor Umerez, Ander Telle-
ria, Anartz Gartzia eta Aitor Las-
kurain. Eta Sanchezek argi eta
garbi adierazi du ziklistok ez
direla tropelean bete-lana egite-

Gipuzkoako gazte mailako klasikoa egingo dute
bihar Bergaran, 15:00etan hasita

Gipuzkoako taldeekin batera autonomia
gehienetako selekzioak izango dira lehian

TXIRRINDULARITZA > GIPUZKOAKO KLASIKOA

ko irtengo: "Neguan gogor entre-
natu dira, eta talde moduan oso
ondo gaudela uste dut". Hamar
lagun horien artean aipatu behar
da Mikel Aristik joan den aste-
buruan irabazi egin zuela Erren-
terian: "Horrek konfiantza eman-
go dio, Bergarara etorriko diren
ziklista indartsuen aurrean bel-
dur barik irteteko balio duena.
Baina Aristirekin batera gainon-
tzeko ziklista guztiak aipatuko
nituzke, tropelean geroago eta
aurrerago ikusten dutelako euren
burua eta taldeka oso emaitza
onak lortzen ari garelako". Bes-
teak beste, joan den astean biga-
rren izan ziren Frantziako Gui-
che herrian egindako lasterketan,

bigarren izan ziren Eibarren eta
lehenengoak Osintxun.

OILAR ASKO IZANGO DIRA
Biharko klasikoari begira oilar
asko izango dira tropelean. Selek-

Egun amateur mailan (Debabarrena) dagoen Xabier Arantzeta izan zen iaz Legazpin egin zuten Gipuzkoako Klasikako protagonistetako bat, Sumofic Lokatza taldearekin.

Ziklista gazte
onenei bultza
egiten dien
proba bihar

Jose Luis Martinez 1995
Mikel Roldan (Aretxab.) 1996
Alejandro Valverde 1997
Ruben Gonzalez 1998
Jonathan Gonzalez 1999
Antonio Olmo 2000
Gonzalo Sandias 2001
Asier Mujika 2002

IRABAZLEA URTEA

Julen Goikoetxea 2003
David Abal 2004
Borja Ramos 2005
Francisco Garcia 2006
Roman Osuna 2007
Jesus Herrada 2008
Haritz Orbe 2009

IRABAZLEA URTEA

Gipuzkoako Klasikoko irabazleak

ITURRIA: LOKATZA

XAKEA > EUSKADIKO TXAPELKETA

X.U. > BERGARA
Euskadiko xake txapelketa joka-
tu dute asteburuan, eta ibarreko
xakelariek lan ona egin dute. Mai-
la absolutuan Zornotzan jokatu
zituzten partidak eta txapelketa-
ko irabazlea Alejandro Franco
izan zen, Nazioarteko Maisu
madrildarra –Gros taldean joka-
tzen du–. Bigarren, berriz, Mikel
Huerga sailkatu zen, hura ere
Nazioarteko Maisu. 

Ibarrekoei dagokienez Aitor
Alkaide lehiatu zen, eta txapelke-
ta ona eginda rankingean duen
postua hobetu zuen Aretxabale-
takoak, 3,5 puntu batuta.

Ibarrekoek lan ona egin dute eta kadeteen
mailan Juan Manuel Ruiz izan da onena

Kadetetan txapela ibarrera
ekarri zuen Juanma Ruizek. Arra-
sate-San Andres Xake Taldeko
jokalariak bere kategorian duen
nagusitasuna erakutsi zuen bes-
te behin, torneoko sei partidak ira-
bazita. Iaz infantil mailan berdin
irabazi zuen Euskal Herriko txa-
pelketa, eta kategoria berrian ere
lehenengo postua lortu du. 

Gaztetan ere izan zen ordez-
karirik. Torneoko ezusteetako
bat eman zuen Mikel Alkaide are-
txabaletarrak, hirugarren sail-
katuta. Uste baino makalago ibi-
li zen torneoko faborito Asier
Etxagibel, laugarren. Juanma Ruiz. ARRASATE XAKE

X.U. > BERGARA
Joan den astean Ibarran garai-
pen garrantzitsua erdietsi zuen
Aretxabaletak, sailkapenean
askoz gorago dagoen Zamudio
mendean hartuta. Eta oraingo
asteburuan ere beste horrenbes-
te egin nahi dute, aurrealdean
dagoen eta denboraldi txukuna
egiten dabilen Elgoibarri Mintxe-
tan ezustea emanda. Zamudioren
kontrako bigarren zatian eraku-
tsitako baloi-gosea erakusten

FUTBOLA > HIRUGARREN MAILA ETA OHOREZKO ERREGIONALA

badute, Aretxabaletari irabazte-
ko lanak izango ditu Elgoiba-
rrek.

Ohorezko erregionalean, Ber-
garak zailtasunetan dabilen Beti
Gazteren bisita izango du Agorro-
sinen. Aloñak, alderantziz, sail-
kapenean laugarren postuan
dagoen Tolosaren bisita izango
du domekan Azkoagainen. Mon-
drako mutilek, berriz, puntu
kopuru bera duen Trintxerpe-
ren zelaian jokatuko dute.

UDA, lana ondo egiten
dabilen Elgoibarren zelaira
Bergarak eta Aloña Mendik etxean jokatuko dute;
Mondrak, berriz, Trintxerpera egingo du bidaia
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er Arantzeta izan zen iaz Legazpin egin zuten Gipuzkoako Klasikako protagonistetako bat, Sumofic Lokatza taldearekin. LOKATZA ZIKLISMO ESKOLA

zio indartsuak izango dira (Eus-
kadi, Andaluzia, Gaztela Man-
txa...) eta selekzioetatik harata-
ko maila handiko ziklistak. Ibil-
bideari dagokionez 117 kilometro
izango dituzte aurrean, ibarreko

errepideetan gehienak. Hori bai,
antolatzaileek uste dute 108. kilo-
metroan Asentziora egingo duten
igoerak erabakiko duela proba
(17:45 inguruan): "Posible da lehe-
nago ihesaldiren bat edo beste

egotea, baina ez dut uste Asen-
tzion abantaila handia hartuko
dutenik. Mendate horrek eraba-
kiko du nortzuek egingo duten
aurrera, eta nortzuk geratuko
diren atzean".

Mikel Roldan, Gipuzkoako Klasikoa irabazi duen ibarreko bakarra
14 urte igaro dira debagoiendar batek Gipuzkoako
Klasikoa irabazi zuenetik. Mikel Roldan aretxabaleta-
rrak lortu zuen balentria, orduan ere Bergaran. Eta
balentria diogu, maila oso oneko txirrindularien
eskura bakarrik egon delako garaipen hori. Izan ere,
hurrengo urtean (1996) Egian egin zuten lasterketan
egungo Caisse d'Epargneko buru Alejandro Valverdek
irabazi zuen. Hala, antolatzaileek biharko lasterketara
gonbidatu dute Mikel Roldan ziklista ohia. Iazko

klasikoan, egun Debabarrenan dabilen Xabier
Arantzeta ihesaldi baten sartu zen, Atagoiti igotzen
hasi aurretik; baina Madrilgo Selekzioak behera bota
zuen ahalegina. Atagoiti faboritoen tropelean pasa
zuen Antzuolakoak, eta Oñatira helduta Gaztela-
Mantxako bi txirrindulari eta Kataluniako beste
txirrindulari batekin ihes egitea lortu zuen, eta
lasterketako protagonistetako bat bihurtu. Deskargan
harrapatu zituzten eta 18. helmugaratu zen.

KONTUAN HARTZEKO

> IGERIKETA
Hegats bakarreko
txapelketa bihar
Agorrosinen  

Bihar (17:00) igeriketako txapel-
keta berezia egongo da jokoan
Agorrosinen. Eta berezia izango
da baita ikusleendako ere –sarre-
ra doan–, Euskal Herriko urpe-
ko jardueren federazioak antola-
tuta igerileku baten ikus daite-
keen erakustaldirik ikusgarriena
egingo dute-eta: hegats bakarre-
ko txapelketa.

Igerilariak hainbat modalita-
tetan lehiatuko dira: 50 metro
apnea, 100, 200 eta 400 metro ur
gainetik, 100 metro bialeta eta
erreleboetan ere jardungo dute.
Txapelketak iraun bitartean ige-
rilekua itxita egongo da erabil-
tzaileendako, hau da, zapatu arra-
tsaldea.

> TRIATLOIAK
Iban Letamendi eta
Beñat Arnaiz txapeldun
triatloi eta duatloietan

Triatloi eta duatloietako moda-
litate ezberdinetan, baina iba-
rreko bi atleta horiek bikain ibi-
li dira. Batetik, Beñat Arnaiz
(Lagunak-Saltoki) aretxabaleta-
rra Segovian izan zen joan den
astean, Espainiako duatloi txa-
pelketan, eta maila oso oneko
taldeen artean Lagunak taldeko-
ak txapeldunorde izan ziren.

Bestalde, Iban Letamendi oña-
tiarrak Pirinioetako triatloia ira-
bazi zuen martxoaren 28an, korri-
ka (17km), bizikletan (40 km) eta
eskiatzen (7km)  ibilita. Oñatiko-
ak Glaziarretako Patruila proba
gogorrean hartuko du orain esku,
Suitzan. Lasterketa 11 ordutan
egiteko asmoz joan dira.

> ATLETISMOA
Mari Sol Ramosek eta
Maria Jose Gilek urrea
jantzi dute Malagan 

Arrasateko eta Oñatiko bi atleta
horiek beteranoen Espainiako
maratoi erdiko txapelketan izan
dira lehian, Malagan egin dute
txapelketa, eta biak ala biak urrea
jantzita itzuli dira handik, euren
kategorietan.

Guztira 3.000 atleta izan ziren
txapelketan esku hartzen, gizo-
nezkoetan eta emakumezkoetan,
eta Euskal Herritik atleta koadri-
la politak egin zuen bidaia, 36 atle-
ta izan ziren-eta guztira. Maria
Jose Gilek ordubete eta 55 minu-
tu behar izan zituen proba egin
eta urrea irabazteko; Oñatiko
Mari Sol Ramosek ere material
bereko domina ekarri zuen,
1:25:15 denbora eginda. 

Telefonoa: 943 25 05 05
e-posta: kluba@goiena.com

Kuota: 45 euro

Abantailaz 
betetako kluba!

APIRILEKO 
ZOZKETA

SASKIBALOIRAKO
SARRERAK
Bidali KLUBA SARRERAK
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

ESAIT-EKO TERMIKO
BERDEA ETA BISERA
Bidali KLUBA ESAIT
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

UMEENTZAKO
PUZZLEAK
Bidali KLUBA PUZZLEA
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

EUSKAL 
SELEKZIOKO ZIRA
Bidali KLUBA ZIRA
[Bazkidearen zenbakia] 
5195 zkra.

SMSaren kostua: 0,15 euro + BEZa mezu bakoitzeko.
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena
Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu 
bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek
zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

SARI NAGUSIA
APIRILA-EKAINA

PARTE-HARTZAILE GUZTIEN ARTEAN ZOZKETATUKO DA 

•• TTeell.. 9944 662255 4499 2233 // 662299 4455 5500 7799 

•• Basetxeta Auzoa. 

Gautegiz-Arteaga  (Bizkaia)

•• www.nekatur.net/txopebenta

•• www.toprural.com

GAU BAT 
TXOPEBENTA LANDETXEAN

Maiatzean 20 urte beteko ditugu; 
Estatuko lehenengoak izan ginen. 
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Aretxabaletako
Udala

KULTURA SAILA

Oñatiko
Udala

LAGUNTZAILEAK:

ANTOLATZAILEAK:

APIRILAK 16, OSTIRALA  

20:30 Arrasateko Amaia antzokian. 
Sarrerak: www.kutxa.net

ISMAEL SERRANOREN 
KONTZERTUA 

HERRI SAHARARRAREN GIZA ESKUBIDEEN ALDEKO ASTEA



MIREIA BIKUÑA > ARRASATE
Ismael Serrano (Madril, 1974) kan-
tautoreak kontzertua egingo du
gaur Arrasateko Amaia antzokian,
20:30ean, Sahararen aldeko astea
bukatzeko. Acuérdate de vivir dis-
koa aurkeztuko du, eta sahararren
eskubideen aldeko aldarrikapena
egingo duela esan digu.

Disko berria aurkezteko bira-
rekin Arrasaten egingo duzu
kontzertua. Nolakoa izango
da?

Birako bigarren kontzertua
da, eta disko berriko kantuak
joko ditugu. Baina berezia izan-
go da Sahararen aldeko kontzer-
tua izango delako. Sahararren
eskubideen aldeko aldarrikape-
na egiteko aprobetxatuko dugu. 

Ez da lehen aldia elkartasun
kontzertuak ematen dituzuna.

Egia da. Saharako egoera ger-
tutik ezagutzen dut. Duela hila-
bete batzuk, Aminatou Haidarren
gose greba zela-eta, beste talde
batzuekin elkartasun kontzertua
egin nuen. Aurretik, gainera, Un
hombre espera en el desierto kan-

tua idatzi nuen, Saharako errea-
litateari erreferentzia eginez.

Elkartasun kontzertuak beha-
rrezkoak direla uste duzu?

Bai. Garbi izan behar dugu
Saharan duten arazoa bezalako-
ak konpontzeko guztion inplika-
zioa beharrezkoa dela; ez da poli-
tikarien ardura bakarrik. Hala-
ko ekimenek jendartea
kontzientziatzeko balio dute.

GKEen eta beste elkarte
batzuen bidez egiten dituzten
aldarrikapenak eraginkorrago-
ak dira, eta elkartasun kontzer-
tuek erakunde horien aldarrika-
penak ezagutarazteko balio badu-
te, ni beti egongo naiz laguntzeko
prest. 

Amaia antzokiko oholtza gai-
nera igota, disko berriko kan-
tuak eskainiko dituzu?

Bilbon hasi genuen biraren
helburua da Acuérdate de vivir
diskoko kantuak jotzea. Baina
aurreko lanetako kanturik eza-
gunenak ere eskainiko ditugu.
Oholtza gainean talde osoare-
kin egongo naiz.

Nolakoa da disko berria?
Kantautorea izanik, hitzak

oso inportanteak dira. Orain arte
egindako disko guztietan nire
ikasketak erabili ditut.

2008an argitaratu nuen Un
lugar soñado lana, eta bi urtean
bizi izandakoak jaso ditut lan
berrian. Ipar Amerikako folka-
ren, Latinoamerikako musika
tradizionalaren eta flamenkoa-
ren ukituak ditu. Dena den, auto-
re musika da nagusi; alegia,
hitzak eta poesia.

Kanturen bat nabarmenduko
zenuke?

Ez. Disko luzea grabatu dut,
15 kantukoa. Guztiak beharrez-
koak ziren diskoan, ez nuen bakar

bat ere kanpoan utzi nahi. Horre-
gatik, ezingo nuke bat aukeratu.
Kantu guztiak istorio bereko
kideak dira, eta diskoari osota-
suna ematen diote.

Nortzuk gonbidatuko zenituz-
ke gaurko kontzertura?

Hitzak, poesia eta musika gus-
tuko dituztenak gonbidatuko
nituzke, eta diskoa ezagutu gura
dutenak ere bai. 

Kontzertu lasaia eta atsegina
egingo dugu; erlaxatzeko modu-
koa izango da.

Ismael Serranok Acuérdate de vivir diskoa aurkeztuko du gaur Arrasaten. ISMAEL SERRANO

Mendebaldeko Sahararen errealitatea erakusteko hainbat ekintza
antolatu dituzte asteon Nubi eta Iesbaa elkarteek. Herritarrek ondo
erantzun dute. Atzo, esaterako, 20 lagun batu ziren Eskoriatzako afari-
tertulian; eta Aretxabaletan eta Oñatin eman duten Un grito desde el
Sahara dokumentala ikusten 30en bat lagun egon dira. Antolatzaileak
gustura daude. "Hotzean begiratuta, ez dira pertsona asko. Baina beste
batzuetan ez da inor agertu gure deialdietara. Alde horretatik, oso pozik
gaude", esan digu Nubi elkarteko Agurne Juldainek. Gaineratu digu
Ismael Serranoren kontzerturako sarrerak badaudela oraindik.

20 lagun bildu ziren eguenean Eskoriatzan
Mendebaldeko Saharari buruz berba egiteko

> Izenburua: Acuérdate de
vivir. 

> Egilea: Ismael Serrano
(Madril, 1974). 

> Grabazio data: 2009ko
azarotik 2010eko otsailera.

> Iraupena: 62'47''.

DISKOA

Acuérdate de
vivir

Ismael Serrano > Kantaria

"Sahararren eskubideak musikaren
laguntzarekin aldarrikatuko ditugu"

> SHOW BUSINESS
Bigarren diskoa
aurkeztuko dute
oñatiarrek gaur,
egubakoitza > 32

> UMOREA
'¡Agusssssto!'
antzezlana egingo
du Glu-Glu taldeak
Elgetan > 32

G2a
Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA

> AITOR
ASTORKIA
Bergararra
da, 20 urte
dauzka eta
bizitza erdia
darama
panderoa
ikasten, eta
orain,
irakasten ere,
Jardunen
eskutik  > 34



NEREA MENOR > OÑATI
Ibarrean aski ezaguna da Show
Business talde oñatiarra. Eter del
Demonio kaleratu ondoren,
Pozoindutako hitzakdakarkigu-
te oraingoan, disko landuagoa eta
astunagoa, eta The Hellacopters
eta halako talde handien influen-
tziaz betea. 

Hiru hilabeteko grabazioa-
ren ostean, 12 abesti eta bideo-
klip batez osatutako lanarekin
datoz, digipack formatuan ekoiz-
tua. 

Disko berriaren aurkezpena
Oñatiko Ona tabernan izango
da, gaur, arratsaldeko seietan.
Diskoa erakutsi eta abuztuan
grabatu zuten bideoklipa eman-
go dute. 

STONER UKITUAK ORAINGOAN 
Grabazioa hasi aurretik beste
gitarrista bat batu zen taldera:
Mikel Fernandez. Haren influen-

'Pozoindutako hitzak' disko berriarekin batera
bideoklipa ere erakutsiko dute 

18:00etan Oñatiko Ona tabernan aurkezpena
izango da eta 22:30ean gaztelekuan kontzertua 

MUSIKA > DISKO AURKEZPENA

tzia oso garrantzitsua izan da:
"Estiloari eutsi egin diogun
arren, bi gitarraz baliatuta kan-
tuak landuagoak irten dira eta
stoner ukitua ere gehitu dizkie-
gu: astunagoak dira, sakonago-
ak", azaldu digu Igor Agirrek, tal-
deko abeslariak. 

Kirrin soinu teknikariaren
gidaritzapean herriko musika
eskolan grabatu dute materiala
eta ahotsak, eta masterizazioa
teknikariaren estudioan egin
dute. "Hasieratik argi genuen
zein zen lortu nahi genuen soi-
nua. Oso pozik gaude emaitzare-
kin, Kirrinek oso lan ona egin du".

BIDEOKLIPA 
Abestiekin batera taldearen bide-
oklipak osatzen du diskoa. Aitor
Perosterena eta Kepa Aranburu-
ren ekipoaren gidaritzapean gra-
batu zuten, udan. "Bideoa graba-
tzea oso lan luzea izan da; 2-3 egun

Show Business
taldeak azken
diskoa gaur
aurkeztuko du

Show Business oñatiarren bigarren lana entzungai izango da gaur gauean Oñatin. SHOW BUSINESS

eman genituen grabatzen eta
ondoren muntaketa lanak astu-
nak izan ziren, baina oso pozik
gaude lortutakoarekin". 

SHARON STONER 
Aurkezpena bukatu eta gutxira
kontzertua hasiko da Oñatiko
gaztelekuan, 22:30ean. Kontzer-
tu berezi horretan gonbidatuak
ere izango dituzte: Errockalde-ko
Sharon Stoner taldeak joko du
aurrena. Eta sorpresak ere egon-
go direla aurreratu digu Igor
Agirrek.

Anger eta Gose taldeak bihar Elgetan
Bihar, 22:30ean, Elgetako Kafe
Antzokian kontzertu berezia
egongo da. ETB3 kateak Gosek
bertan egingo duen musika
emanaldia grabatuko du. Sarrerak
salgai egongo dira 7 eta 5 euroren
truke.

Gaua hasteko Anger taldea
igoko da agertokira. Sedukzioaz
lan berria aurkezteko kontzertue-
kin jarraituz, Elgetan izango dira

oraingoan. Taldearen laugarren
diskoa da eta oso kritika onak
izan ditu. 

Haien ondoren Gosek hartuko
du lekukoa Ines Osinagaren
gidaritzapean. Gorria diskoko
Lokartu arte abestiaren bideoklipa
aurkeztu berri dute; eta, beste
behin ere, ikus-entzuleak liluratze-
ko prest agertuko da Arrasateko
hirukotea. 

KONTZERTUA ESPALOIAN

N.M. > ARRASATE
Ibarreko musika eskoletako
ikasleen trebetasuna ikusi ahal
izango dugu datorren egubakoi-
tzean, apirilak 23. Kontzertua
18:30ean hasiko da Arrasateko
Amaia antzokian. 

Zazpigarren urte honetan,
sei musika eskolak hartuko
dute parte: Bergarako Musika
Eskolak; Oñatiko Jose de Azpia-
zuk; Eskoriatzako Beheko Erro-
tak; Aretxabaletako Leizarrak;
Arrasate Musikalek; eta Sora-
luzeko Musika Eskolak. "Azke-
nekoak Debagoienekoak ez izan
arren, gertutasunagatik parte-
hartzaile izatea pentsatu

MUSIKA > KONTZERTUA

genuen", adierazi digu Arrasa-
teko Musikaleko Edorta Aias-
tuik. 

ORDUBETEKO KONTZERTUA 
Guztira, 60 ikasle bilduko dira
Arrasaten, eta entzule kopuru
polita espero dute. "Antzokia
betetzeko asmoa dugu; hala iza-
ten da gehienetan", dio Aias-
tuik. Talde bakoitzak 10 minu-
tu inguru izango ditu prestatu
duen lana interpretatzeko. 

Kontzertuari amaiera ema-
teko, Bea Azurmendi eta bere
taldeak 10 minutuko kontzer-
tua eskainiko dute. "Arrasate-
ko ikaslea da Azurmendi eta
azkenaldian bere taldeak duen
arrakasta ikusita ospakizune-
ra gonbidatu nahi izan dugu",
argitu digu Aiastuik. 

"Giro ezin hobea egon ohi
da urtero eta kontzertuari esker
gaztetxoen arteko harremanak
sendotu egiten dira". 

Debagoieneko musika
eskolen kontzertua, 23an
Bailarako eta
Soraluzeko 60 ikaslek
joko dute Arrasateko
Amaia antzokian
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> DIAPORAMA
La Tadrat
basamortuaren
edertasuna ikusgai

La Tadratizeneko diaporama-
ren emanaldia eguaztenean
izango da, 19:00etan, Zabalo-
tegiko aretoan. Ordu erdi pasa-
txo iraungo du eta ondoren
solasaldiarekin hasiko dira.

Migel Anjel Otsoa de Alda
eta Imanol Diaz de Garaio
legazpiarrak dira diaporama
horren sortzaileak. Afrikako
basamortu eder eta ezezagu-
netako bati buruzko ikus-
entzunezkoa, etxean nahiz
atzerrian sari ugari irabazi
dituena. 

> MUSEOAK
Gipuzkoako museoen
informazioa lortzeko
webgunea

Dagoeneko martxan da
Gipuzkoako museoen webgu-
nea: www.gipuzkoakomuseo-
ak.net. 

Herrialdeko museo, inter-
pretazio-zentro eta espazio
museistiko guztien eskain-
tza biltzen da bertan. Gaine-
ra, erabiltzaileek gustuko
duten gaiarekin lotutako
eskaintza ezagut dezakete,
eta, ataria hobetze aldera, ira-
dokizunak eta komentarioak
egiteko aukera dago. 

NEREA MENOR > ELGETA
Gaur bertan izango dugu ¡A
Gusssssto! antzezlana ikusteko
aukera Elgetako Espaloia Kafe
Antzokian. 22:30ean hasita,
ordubeteko saioa eskainiko
digute Gorka Aginagalde eta
Gurutze Beitia aktoreek. Sarre-
ra 10 euro izango da. Bazkide-
entzat, baina, salneurri berezia
egongo da: 8 euro. 

Cocidito madrileño, Todos
nacemos vascos eta Kanpaiak jo
bitartean antzezlanak gogoko
izan zituztenendako egokia da.

EUSKAL HERRITARRA KUBAN 
Glu-Glu produkzio etxearen
eskutik datorkigu ¡A Gusssssto!
antzezlana. Istorio umoretsua
azaltzen digute bertan: Patxi
Arrigagorritxerriberrigoitiabei-
tia (Gorka Aginagalde) Kubara
joan da turismo sexuala egitera

Gaur bertan izango dira Elgetako Espaloian,
‘¡A Gusssssto!’ izeneko antzezlanarekin

22:30ean hasiko da, eta sarrerak dagoeneko
salgai daude 8 eta 10 euroren truke

Bi protagonistak. GOIENKARIA

eta Estela Maria Lourdes de
Aquitepilloaquitemato (Guru-
tze Beitia) ezagutu ondoren mai-
temindu egingo da. 

Ikuskizun "euskal-kubatar"
dibertigarria aurkeztuko digu-
te oraingoan, "hango eta hemen-
go umorearen nahasketa bat,
aurreskua eta reggaetona nahas-
tuko dituen antzezlana. Gustu-
ra pasatzeko, motz geratuko zaiz-
kizuen 60 minutu". Horrela aur-
keztu digute ¡A Gusssssto!
antzezlana Glu-Gluko kideek. 

23AN ZABALOTEGIN 
Edozelan ere, Elgetara gertura-
tzerik ez dutenentzat edo berri-
ro ere antzezlana ikusi nahi
dutenentzat, beste emanaldi bat
egongo da Bergaran. Hain zuzen
ere, hilaren 23an izango da, Zaba-
lotegi aretoan, 22:30ean, 5 euro-
en truke. 

ANTZERKIA > ‘¡A GUSSSSSTO!’

Umorea, Gurutze Beitia eta
Gorka Aginagalderen eskutik
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NAROA ODRIOZOLA > BERGARA
Belarri fina dauka Aitor Astorkia gaz-
teak eta, horregatik, erritmoa jarrai-
tzea ez zaio nekeza egiten. Urte asko
daramatza panderoa jotzen eta
orain, jo ez ezik, irakatsi ere egiten
du Astorkiak. Irakastearen mundu
horrekin lotura estua dute gaztea-
ren ikasketek; izan ere, Irakasle ikas-
ketak egiten dihardu.  

Noiztik jotzen duzu panderoa? 
Duela hamar-hamaika urte

hasiko nintzen panderoa jotzen.
Urte asko dira. Jarduneko triki-
ti eskolan ikasi nuen. Kartzela
zaharrean izaten ziren eskolak.
Egun, oraindik eskaintzen ditu
Jardunek trikiti eta pandero
eskolak. 

Zergatik aukeratu zenuen ins-
trumentu hori? 

Ni ez naiz ondo gogoratzen,
baina gurasoek esaten dute beti-
danik izan dudala gustuko pan-
deroa. Gainera, haiek animatu
ninduten probatzera. Ez dut bes-
te instrumenturik probatu. Ondo
joan zaizkit lehenengo urteak eta
ez dut aldatu ere egin. 

Zaila da panderoa jotzea?
Bueno, gustatuz gero eta

intentzioa eta interesa jarriz gero,
uste dut lortzen dela. Niri beti-
danik gustatu zait eta nahiko
erraza iruditzen zait. Urte asko
daramatzat, baina gustukoa
dudanez pozik nago. Gainera,
beste instrumentu asko baino
errazagoa da, notarik ez duela-
ko. Eskuen mugimenduekin soi-
nu ezberdinak lortzen dira. 

Panderoa jotzeaz gain, eskolak
ematen dizkiezu umeei. Nola
sortu zen irakastearen ideia? 

Jardunekoek proposatu zida-
ten, eta, Irakasle ikasketak egi-
ten nabilenez, aukera ona irudi-
tu zitzaidan eta baiezkoa eman
nien. Eskertzen dut proposatu iza-
na. Eskolak Arrizuri jauregian
izaten dira. 

Zenbat umeri irakasten diezu?   
Astean bi arratsaldetan ema-

ten ditut eskolak. Ordu erdiko
eskolak izaten dira eta eskola
bakoitzean hiru-lau ume ditut.
Guztira, hogei bat umeri irakas-
ten diet. Adinari dagokionez, 7tik
13 urte bitartean dituzte. Hor
inguruan daude guztiak. 

Umeak abilak dira ikasten? 
Bai, abilak dira, bai; nagusiek

baino gehiago ikasten dute.
Erraztasun handia dute. Gaine-
ra, panderoak notarik ez duenez,

"Eskertu egiten diot Jarduni umeei
panderoa irakasteko aukera ematea"

Aitor Astorkia > Pandero irakaslea

aurreko lau atzamarren eta atza-
mar potoloaren arteko jokoa
egin behar da. Hasi berriak badi-
ra, musika barik hasten naiz
azaltzen. Bigarren urtetik aurre-
ra, musika pixka bat ipintzen
diet.

Guztira, zenbat ordu eskain-
tzen dizkiozu panderoari?  

Hasi nintzenean ordu asko
eskaintzen nizkion, hasierako
urteak zailenak izaten direlako.
Gero, poliki-poliki erromerie-
tan, sagardotegietan edo auzo-
ren bateko jaietan jotzera joaten
hasi ginen. Egun, eskolak ema-
ten ditudanean, astean zehar
lauzpabost ordu eta, noizbehin-
ka, jaiak direnean edo horrela-
koetan bakarrik jotzen dut.  

Horrez gain, Irakasle ikaske-
tak egiten diharduzu. Zer
moduz doaz?  

Mondragon Unibertsitatean
nago Atzerriko Hizkuntzako
espezialitatea egiten. Hau nire
bigarren urtea da eta, oraingoz,
oso ondo nago, gustura. 

Zergatik aukeratu zenituen
ikasketa horiek?  

Hasiera baten, ez nuen argi
zer egin. Filologia egitekotan
egon nintzen. Ingelesa beti izan
dut gustuko eta umeak ere gus-
tatzen zaizkit. Irakasle ikasketak
biak lotzen ditu, eta, horregatik,
hori egitea erabaki nuen.  

Praktikak egiten aritu zara
ikastetxe baten. Zer moduzko
esperientzia izan da?  

Urtarrila eta otsaila bitarte-
an egin nituen praktikak, San
Martin ikastetxean. Praktiketa-
ko lehenengo esperientzia izan
da eta oso ondo joan da. Egia da
ikasgelan ikasitakoa praktikan
jartzea oso zaila dela. Teorian
erraz esaten dira gauza asko,
baina horiek desberdin azaltzen
dira praktikan, edo ez dira azal-
tzen. 

Pazientzia handiko pertsona
zara? 

Pazientzia dudala esaten dida-
te, eta nik ere horrela dela uste
dut . Gero, haserretzeko puntua
ere badaukat, baina normalean
pazientzia izaten dut. 

Zeintzuk dira zure zaletasu-
nak?

Mendira joatea gustatzen zait,
eta orain eguraldi ona datorrela
aprobetxatu beharko dut.
Marraztea ere gogoko dut, eta
parrandan irtetea ere, noski. 

NAROA ODRIOZOLA

Panderoa da Aitor Astorkia ber-
gararraren zaletasunik handie-
na eta horregatik ordu asko

eskaintzen dizkio. Duela hamar
urte hasi zen panderoa jotzen
ikasten eta orain, Jardunen

eskaintza bati esker, umeei ira-
kasten die. Atsegin du irakas-
tearen ideia eta horrekin lotu-

ta Irakasle ikasketak egiten
dihardu Eskoriatzako Mondra-
gon Unibertsitatean. 

Herria: Bergara. Adina: 20 urte. Ikasketak: Irakas-
le ikasketak egiten dihardut Mondragon Uniber-
tsitatean. Zaletasunak: Mendira joatea, marraztea,
parrandan irtetea... Irakurritako azken liburua:Toti
Martinez de Lezearen La Herbolera. Gustuko film

bat: Fernando Bernues eta Mireia Gabilondoren
Kutsidazu bidea, Ixabel. Abesti bat: Mendian gora.
Bizi izateko leku bat: Euskal Herria.Bergarako leku-
rik gustukoena: Alde zaharra; San Pedro, Arteka-
le... Sarri esaten duzun hitz bat: Trankil.  

PERTSONALA
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zentralizatua, direkzio lagun-
dua, ispilu automatikoak eta
ABSa. 2.200 euro. 635 74 27 43.

SSuuzzuukkii SSaammuurraaii 11..33 autoa sal-
gai. Beste gurpil joko bat opa-
ri. Egoera onean. 615 72 72 41.

7/ ANIMALIAK

701. SALDU

IInnddiiooiillaarr bbeellttzzaakk.. 8 hilabeteko
Indioilar beltzak saltzen dira,
arrautzak jartzeko prest. Biko-
tea 70 euro. Aretxabaletan. 690
65 39 37 edo 943 79 96 55.

8/ DENETARIK

801. SALDU

AAkkuuaarriiooaa salgai. 100 litrokoa.
Osagarriekin. 50 euro. Deitu
616 22 49 64 zenbakira.

KKaarrrroo--ddeennddaa.. Inesca Dakota
modeloa. 2001ekoa, 5 lagunen-
tzako, bi logela eta erdian pasi-
llo bat dago. Hozkailua karro-
an eramateko prestaturik dago.
Nahi izanez gero posta elektro-
nikoz argazkiak bidal daitezke.
Aramaio. Deitu 685 72 05 90
edo 655 71 33 76 telefono zen-
bakietara eta Joserrarengatik
galdetu.

KKoollttxxooiiaa salgai. 90 cm. Berria.
Prezioa adostuko da. Interesa-
tua egonez gero deitu zenbaki
honetara: 670 08 12 16.

KKoorrrriikkaa eeggiitteekkoo zziinnttaa elektrikoa
salgai. Segurtasun gelditzea
dauka. Tolesgarria. Erroberak
eta pantailadun konputagai-
lua. 400 euro. Deitu 619 52 98
04 telefono zenbakietara.

LLllaannttaakk eettaa gguurrppiillaakk.. Elurreta-
rako. 155 zabaleran, 13 erradio-
ko M+S 78Q neurriko bi gurpil
eta llantak. 50 euro. Aramaio.
Joserra. 685 72 05 90 edo 655
71 33 76.

MMaahhaaii lluuzzaaggaarrrriiaasalgai. 2 metro-
koa. Egur eta kristalezkoa. 100
euro. Deitu telefono zenbaki
honetara: 635 74 27 43.

MMoobbiill HHoommeeaasalgai Auritz Berrin
(Burguete). 6 pertsonendako
modukoa. Deitu 661 93 29 56
edo 661 93 29 57 telefono zen-
bakietara.

OOhheeaa ssaallggaaii.. XIX. mendeko ohe
berritua salgai. Deitu 943 76 49
32 edo 650 01 01 83 telefono
zenbakira.

OOrrddeennaaggaaiilluuaa.. XP SP3 sistema
eragilea. 1GB RAM. Antibirusa
jarrita eta Office 2003 osorik,
legala. Deitu 616 48 98 14 edo
943 79 23 69 telefonora.

SSPP LLTTDD gorria salgai. Zorroare-
kin. Ia berria. 250 euro (nego-
ziagarriak). Deitu 675 12 80 43
telefonora.

SSeetttteerr ttxxaakkuurrkkuummeeaakk saltzen
ditut. 628 61 02 91.

SSooffaa.. Hiru eserlekuko sofa sal-
gai. Chaisselonge-arekin. 272 cm
luze. 350 euro. Arrasaten. Dei-
tu telefono zenbaki honetara:
626 71 98 17.

TTeelleebbiissttaa eettaa oorrddeennaaggaaiilluu ppaann--
ttaaiillaa salgai. 23 hazbetekoak. Ia
berriak. Deitu telefono zenba-
ki honetara: 943 79 60 89.

TTeelleebbiissttaa.. 28 hazbetekoa. Bi
urte dauzka. 150 euro. Deitu tele-
fono zenbaki honetara: 616 22
49 64.

Pertsonal Saila

ALDI BATERAKO LAN ESKAINTZA

ADMINISTRAZIO
OROKORREKO

TEKNIKARIA-HIRIGINTZA

Izena emateko epea: apirilak 17tik 27 arte.

Oinarri-arauak:BAZen (goiz eta arratsalde) eta
udaletxeko webgunean jaso daitezke:
www.arrasate-mondragon.org.

ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA
• Arrizuri, 97 m2, garajearekin.
• Aranerreka, 80 m2, oso ondo.
• Matxiategi, 88 m2, eguzkitsua, oso ondo.
• Zabalotegi, 54 m2, eguzkitsua, oso ondo.
• Bolu, 103 m2, oso eguzkitsua.
• Zubieta 65 m2, ondo, hortuarekin.
• Ibargarai, apartamentua, 40 m2, berria, garajea aukeran.
• Bidekurutzeta, duplexa, oso ondo.
• Iparragirre, apartamentua, 40 m2, berria, garajea eta trastelekua.
• Martoko, 87 m2, ondo, garajearekin.
• San Pedro, 88 m2, ondo.
• Ibargarai, 80 m2 oso ondo eta eguzkitsua.
• Koldo Eleizalde, 87 m2 oso ondo.
• Urdangarin pasealekua,99 m2 + ganbara, berritzeko.
• Zabalotegi 80 m2, eguzkitsua, berritua.
• Elorregi 70 m2, terrazarekin, eguzkitsua, oso ondo.
• Artekale, 81 m2, oso ondo.
• Simon Arrieta, 57 m2, terrazarekin.
• Zurradero, 81 m2, oso ondo.
• Zubieta, 125 m2, terraza eta ortuarekin.
• Zabalotegi, 50 m2, berritua. Oso eguzkitsua.
• Iparragirre, 190 m2.
• San Antonio, 65 m2, eguzkitsua.
• Masterreka, 46 m2, eraikuntza berria.
• Etxebizitza berrien erainkuntza Maduran, San Pedron,

Masterrekan, Zubiaurren, Bidekurutzetan, Zubietan,
Martokon eta San Lorentzon.

• Jatetxea erdialdean bezeroekin. Salgai edo errentan ematen da.
• Basarte. 69 m2. Oso ondo.
• Toki Eder plaza. 54 m2.Apartamentua. Oso ondo.

SORALUZE
• Baltegieta, 83 m2, berria.
• Sagarerreka, 58 m2, aukera ona.

ANTZUOLA
• Eguzki auzoa, Antigua auzoa eta Sagasti auzoa.

ELGETA
• San Roke, 75 m2, ia berria.

TTeelleessffoorroo AArraannzzaaddii 22
T: 943 76 21 80 F: 943 76 06 37

DEBA

GGAARRAAIIAA
IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

INMOBILIARIA
IIbbaarrggaarraaii 33 •• BBEERRGGAARRAA

TTeell.. // FFaaxxaa:: 994433 7766 9977 9977
wwwwww..iinnmmookkoorroossttii..ccoomm

ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara:
• Ozaeta 105 m2. Berritua.
• Elusu baserria. Berritua. Oso ondo.
• Artekale 60 m2. Berritua. 153.258 €.
• Zubiaurre 67 m2. Berritua. Eguzkitsua.
• Zabalotegi 60m2. Oso ondo
• Barrenkale 82 m2. Berritua.
• Osintxu. 70 m2. Igogailuarekin.
• Bidekurutzeta 103 m2. Duplexa. Oso ondo.
• Boni Laskurain 90 m2. Oso ondo.
• Azkarruntz 69 m2. Prezio ona.
• San Pedro 65 m2. Ganbararekin.
• Osintxu 64 m2. Berritua. 114.192 €.
• Bidekurutzeta 65 m2. Berritua. Igogailuarekin.
• Zubiaurre 58 m2. Eguzkitsua.
• Aranerreka 90 m2. Oso ondo.
• Osintxu 62 m2. Prezio ona.
• San Lorentzo 68 m2. Berritua.
• Zubiaurre 52 m2. Berritua.
• Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon,

196.200€.
• Artekale. Logela bat. Berritua.
• AUKERA. Etxebizitza adosatuak salgai Elgetan. Lehen

mailako materialekin. Eraikuntza bukatua.
PREZIO EZIN HOBEAK: 249.210 €tik hasita

Antzuola:
• Buztinzuri, Sagasti, Antigua, Zurrategi, Beheko auzoa

Etxe onak.
• Errekalde 70 m2. Garajearekin.
• Beheko auzoa. Berritua. 135. 000 €.

Elgeta:
• San Roke 72 m2. Berritua.
• San Roke 80 m2. 80 m2-koganbara eta lokalarekin.
• Salbador 90 m2. Berritua.

Soraluze:
• Atxuri 49 m2. 117.618 €.

sailkatuak@goiena.com edo www.goiena.net-en

943 25 05 05
Eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.

IRAGARKI SAILKATUAK

PARTIKULARREN IRAGARKIAK ORDAINDUTAKO ATALAK:
- ETXEBIZITZA SALDU/ALOKATU.

- LOKALA SALDU/ALOKATU.
- GARAJEA SALDU/ALOKATU.
- MOTORRA SALDU/ALOKATU.

GOIENKARIA-N + ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 20 ¤ (BEZ BARNE).

PROFESIONALEN IRAGARKIAK (MODULOA)
MODULU 1: GOIENKARIA-N EDO ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 21 ¤ (+ BEZ).

GOIENKARIA-N + ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 28 ¤ (+ BEZ).

Iragarki partikularretan astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

DDeebbaaggooiieennaa.. Tabernari, zerbi-
tzari edo argiketari lan egiteko
gertu nago. Wilton. Interesatua
egonez gero deitu zenbaki hone-
tara. 638 54 96 72.

EEddoozzeeiinn llaann.. Mutil gaztea edo-
zein lan egiteko gertu Arrasa-
ten, Aretxabaletan edo Berga-
ran. 662 08 22 03.

MMuuttiill ggaazztteeaa harategian lan
egiteko gertu. Zatikatze lane-
tan trebea. Deitu 610 91 33 40
edo 943 53 36 72 telefono zen-
bakietara eta Gerardorengatik
galdetu.

OOññaattii.. Neska euskalduna etxe-
bizitzak eta atarteak garbitze-
ko gertu. Interesatua egonez
gero deitu zenbaki honetara.635
70 07 92.

UUmmeeeenn zzaaiinnttzzaa.. Umeak arratsal-
dez zaintzeko prest nago. Espe-
rientzia handiko neska. Berga-
ra edo Arrasaten. Interesatua
egonez gero deitu zenbaki hone-
tara.650 23 34 98.

5/ IRAKASKUNTZA

501. JASO

AArrrraassaattee.. Kimikako eskolak
emango dizkidan norbait behar
dut. Batxilergoko azken ikastur-
tea. 649 07 97 90.

EEuusskkaarraa.. Neska euskalduna
behar da 5 urteko umeari eus-
kara eskolak emateko Bergaran.
606 46 71 41.

502. EMAN

AArraabbiieerraakkoo eskolak ematen
ditut. 654 98 69 14.

BBeerrggaarraa.. Elkarrizketa lantzeko
ingeleseko eskola partikularrak
ematen ditut. 654 94 87 26.

GGooiimmaaiillaakkoo Ingenieru indus-
trialak eskola partikularrak ema-
ten ditu Arrasaten. Maila guz-
tiak: Unibertsitatea, zikloak,
batxilergoa, DBH. Matematika,
fisika, marrazketa, teknologia,
kimika, elektrizitatea... Arreta
pertsonalizatua. 630 71 35 83.

6/ MOTORRA

601. SALDU

AAuuddii AA33 2.0 TDI 140 zaldikoa. 5
urte eta 88.000km dauzka. Gris
ilun kolorekoa. 5 ate eta serie-
ko ekipamendua dauka. 15.000
euro. Deitu 646 30 52 55 edo
943 76 52 63 telefono zenba-
kietara.

RReennaauulltt MMeeggaannee autoa salgai.
1900 Turbo Diesela. 100 ZP.
2000koa. Aire girotua, beira-igo-
gailu elektrikoak, ixte-sistema

DDeebbaaggooiieennaa.. Autocad progra-
marekin marrazkiak eta disei-
nu mekaniko zein arkitektoni-
koak egiten ditut. 696 38 10 07.

DDeebbaaggooiieennaa.. Debagoieneko
esperientziadun neska gertu
nagusiak zaintzeko eta ospita-
lean gauak egiteko. Deitu 637
18 07 23. zenbakira.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakume euskal-
duna prest edozein lanetarako.
Edozein ordutegi. 646 87 36 57.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakume gazte-
ak nagusiak edo haurrak zain-
duko lituzke. 606 72 28 76.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea etxez
etxe pedikura eta manikura egi-
teko prest. Deitu telefono zen-
baki honetara:654 79 07 58.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
lan egiteko. Interesatua egonez
gero deitu zenbaki honeta-
ra.606 64 16 09.

DDeebbaaggooiieennaa.. Emakumea gertu
pertsona nagusiak eta haurrak
zaintzeko. Interesatua egonez
gero deitu zenbaki honeta-
ra.649 71 95 21.

DDeebbaaggooiieennaa.. Esperientziadun
emakumea gertu sukaldari
laguntzaile lanak egin edo per-
tsona nagusiak zaintzeko. Ordu-
ka edo asteburuetan. Interesa-
tua egonez gero deitu zenbaki
honetara.697 93 73 32.

DDeebbaaggooiieennaa.. Esperientziadun
neska gertu umeak edo nagu-
siak zaintzeko edo garbiketa
lanak egiteko, bertan bizi iza-
teko edo kanpoko langile gisa.
Interesatua egonez gero deitu
zenbaki honetara.689 88 97
66.

DDeebbaaggooiieennaa.. Etxeko lanak zein
garbiketak egingo nituzke. Bai-
ta sukalde laguntzaile ere. Inte-
resatua egonez gero deitu zen-
baki honetara.630 20 12 03.

DDeebbaaggooiieennaa.. Gaztea gertu erai-
kuntzan edo bestelako arlo
batean lan egiteko. 696 48 42
50.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutil gaztea edo-
zein lan egiteko gertu. Intere-
satua egonez gero deitu zenba-
ki honetara.689 27 94 21.

DDeebbaaggooiieennaa.. Mutil gaztea edo-
zein lan egiteko gertu. Intere-
satua egonez gero deitu zenba-
ki honetara.689 93 58 41.

DDeebbaaggooiieennaa.. Pertsona nagu-
siak edo haurrak zaintzeko ger-
tu emakumea. Interesatua ego-
nez gero deitu zenbaki honeta-
ra.649 72 00 23.

DDeebbaaggooiieennaa.. Sei urteko espe-
rientzia dut nagusiak zaintzen
eta etxean lo egiten edo egu-
nean zehar lan egingo nuke. Bes-
telako lanetarako ere gertu
nengoke. Interesatua egonez
gero deitu zenbaki honetara.638
89 98 60.

1/ ETXEBIZITZAK

101. SALDU

AArreettxxaabbaalleettaa.. Etxebizitza salgai
erdialdean. 72 m2ko eraikigarri.
Hiru logela, sukaldea, egongela,
komun bat eta trastelekua. Pre-
zio interesgarria. 659 64 67 38.

AArrrraassaattee.. San Andresen, Arra-
sate dorrean, 93 metro koadro-
ko etxebizitza salgai. Dena kan-
poaldera begira eta ondo koka-
tua. Lau logela, bi komun,
sukaldea, egongela eta bakoi-
tzak 32 metro koadroko bi terra-
za. Eguzkitsua. 297.500 euro. Isa-
bel. Deitu telefono zenbaki hone-
tara: 690 07 85 83.

BBeerrggaarraa.. Bidekurutzeta kalean
etxebizitza salgai. Sukaldea,
egongela, bi logela, bainugela
eta trastelekua. Guztiz berritua.
Aukera ona. 171.000 euro. Dei-
tu telefono zenbaki honetara:
618 44 38 44.

LLuuzz SSaaiinntt SSaauuvveeuurr Luz-etik 500
metrora, 58 metro koadroko
duplexa salgai. 2 logela, komu-
na, sukaldea, antena paraboli-
koa. Dena oso egoera onean eta
jantzita. Deitu telefono zenba-
ki honetara: 635 74 62 26.

OOññaattii.. 70 metro koadroko etxe-
bizitza salgai Kale Zaharrean.
Bi logela, sukaldea, komuna,
egongela eta trastelekua argi
patioan. Igogailuarekin. Jan-
tzia. 240.000 euro. Deitu tele-
fono zenbaki honetara: 652 70
12 49.

OOññaattii.. Lope Agirre kalean 110
metro koadroko duplexa salgai.
Lau logela, egongela, sukaldea
eta bi komun. 659 53 87 62.

ZZuummaarrrraaggaa.. 60 metro koadro-
ko etxebizitza salgai. Bi logela,
egongela handia, sukaldea eta
komuna. Oso eguzkitsua.
162.300 euro. Interesatuok dei-
tu 638 33 03 01 zenbakira.

102. EROSI

AArrrraassaattee.. Egurrezko egitura eta
gutxienez 3 logela dituen etxea
erosi nahi dugu. Asier. 610 67
12 22.

103. ERRENTAN EMAN

AArreettxxaabbaalleettaa.. Etxebizitza ema-
ten da errentan. 3 logela, sukal-
dea, komuna eta egongela. Inte-
resatua egonez gero deitu zen-
baki honetara: 652 76 79 57.

BBeerrggaarraa.. Erdialdean etxebizitza
ematen da errentan. Hiru loge-
la. Deitu telefono zenbaki hone-
tara: 664 73 49 60.

LLaappuueebbllaa ddee LLaabbaarrccaa.. Etxebizi-
tza ematen da errentan uztai-
lerako. Sukaldea, egongela
zabala, bi logela, bi komun eta
11,5 metro koadroko terraza.
Komunitateko igerilekua eta
berdegunea. Deitu telefono zen-
baki honetara: 653 71 89 11.

104. ERRENTAN HARTU

AArrrraassaattee.. Etxebizitza hartuko
nuke errentan. Txikia eta erdi-
gunean. Deitu 943 79 60 89 zen-
bakira.

BBeerrggaarraa.. Bi logelako etxebizi-
tza behar du errentan familia
batek. Deitu 650 62 12 94 tele-
fonora.

BBeerrggaarraa.. Etxebizitza hartuko
nuke errentan. 609 38 86 47.

EEsskkoorriiaattzzaa.. HUHEZIko hiru nes-
ka datorren ikasturterako etxe-
bizitza bila ari gara. Deitu tele-
fono zenbaki honetara: 635 20
25 76.

105. ETXEAK OSATU

AArrrraassaattee.. Logela bat ematen da
errentan unibertsitatetik gertu.
655 71 77 85 edo 943 79 56 64.

AArrrraassaattee.. Logela ematen da
errentan erdigunean. Deitu 619
78 63 41 zenbakira.

2/ GARAJEAK

204. ERRENTAN HARTU

OOññaattii.. Bidebarrieta kalean gara-
je bat hartuko nuke errentan.
600 02 32 19 edo 646 69 77 77.

OOññaattii.. Garaje itxia behar dut Kale
Zaharrean edo aldameneko
kaleren batean. 647 24 40 54.

4/ LANA

402. ESKAERAK

AArrrraassaattee.. Bertako neska gertu
nagusiak zaintzeko. Esperien-
tzia daukat. 618 00 08 28.

AArrrraassaattee.. Emakume euskaldu-
na gertu orduka lan egiteko:
nagusi edo umeak zaindu, plan-
txa eta abar. 699 54 17 27.

AArrrraassaattee.. Emakumea gertu
sukaldean lagundu, plantxa edo
garbiketak egiteko, orduka. Dei-
tu telefono zenbaki honeta-
ra:647 16 40 49.

AArrrraassaattee.. Zerbitzari edo garbi-
keta lanak egingo nituzke. Dei-
tu telefono zenbaki honetara:
619 78 63 41.

BBeerrggaarraa eeddoo AArrrraassaattee.. Neska
euskalduna gertu pertsona
nagusiak zaindu edo etxeko
lanak egiteko. Deitu 943 53 27
17 edo 616 84 13 07 telefono
zenbakietara.

BBeerrggaarraa.. Emakume bat gertu
dago zaintza lanak egiteko, kan-
poan eta orduka. 697 27 25 20.

BBeerrggaarraa.. Emakumea gertu zain-
tza lanetarako, orduka lan egi-
teko. Esperientziaduna. Rakel.
663 65 76 85.

BBeerrggaarraa.. Emakumea pertsonak
zaindu edo garbitasun lanak egi-
teko gertu. Geriatria eta elika-
gaien manipulazioan tituludu-
na. 650 62 12 94.

BBeerrggaarraa.. Nagusiak zaindu edo
garbitasun lanak egiteko gertu
goizez eta gauez. 609 23 39 52.

BBeerrggaarraa.. Neska gaztea umeak
zaintzeko edo tabernan lan egi-
teko gertu. Deitu telefono zen-
baki honetara:600 24 58 27.

BBeerrggaarraa.. Neska gertu dago zain-
tza lanetarako, orduka lan egi-
teko. Kanpoan zein barruan
Esperientziaduna naiz. Iris. 677
73 79 59.

BBeerrggaarraa.. Neska gertu goizetan
etxeko lanak egiteko. Deitu tele-
fono zenbaki honetara:656 73
64 51.

AArrmmaaiirruuaa salgai. 2 metroko
zabalera. Ate japoniarrekin. 200
euro. Interesa izanez gero dei-
tu telefono zenbaki honeta-
ra:635 74 27 43.

BBiizziikklleettaa.. Specialized Enduro.
2005ekoa. L neurrikoa. Shima-
no SLX atzeko kanbioa, berria.
Rock Shox Ario, blokeoarekin.
Amortiguadore berriak. Egoe-
ra onean. 700 euro. Deitu tele-
fono zenbaki honetara: 695 75
54 00.

GGuurrppiillaakk.. Ksyrium elite gurpi-
lak salgai Shimanorentzako,
kamera eta kubiertarekin; 600
km inguru dituzte. 325 euro.
Horiekin batera Selle Italia Tho-
ork jarlekua opari. Deitu 626 89
15 94 zenbakira.

KKaarrrroo ddeennddaa.. Inesca Dakota
modeloa. 2001ekoa, 5 lagunen-
tzako, bi logela eta erdian pasi-
llo bat dago. Hozkailua karro-
an eramateko prestaturik dago.
Aramaio. Joserra. Deitu 685 72
05 90 edo 655 71 33 76 telefo-
no zenbakietara.

802. EROSI

HHoorrmmiiggooii--mmaakkiinnaa erosiko nuke.
628 61 02 91.

KKaarraabbaannaa.. Bigarren eskuko
karabana erosiko nuke, 5-6 per-
tsonarentzakoa. 649 00 53 42.

UUrrrreezzkkoo ttxxaannppoonnaakk erosiko
nituzke. Deitu telefono zenba-
ki honetara: 656 75 76 98.

ZZiillaarrrreezzkkoo mahai-tresnak ero-
siko nituzke. Deitu telefono zen-
baki honetara: 656 75 76 98.

804. HARTU

KKoollttxxooiiaa hartuko nuke. Neu-
rria: 150. Deitu telefono zenba-
ki honetara: 658 18 94 32.

806. GALDU

BBeerrggaarraa.. Umeen bataiorako
kapela galdu genuen apirilaren
8an, Barrenkale eta Ortuibar
pasealekuaren artean. Norbai-
tek jaso badu, mesedez deitu
dezala. 943 76 53 55.

CCaannoonn aarrggaazzkkii kkaammeerraa galdu
nuen zapatu gauean, martxo-
aren 20an, Arrasaten. Aitor.
Deitu telefono zenbaki honeta-
ra: 617 30 02 06.

PPoollttssaa eettaa ppoollttssiikkookkoo tteelleeffoonnooaa
galdu ditut Bergarako Zabalo-
tegi aretoan. 653 73 77 86.

TTxxaammaarrrraa bbaakkeerrooaa.. 3 hilabete-
ko haurraren txamarra bakeroa
galdu nuen Oñatin asteartean,
apirilak 6, Errekalde eta San
Lorentzo artean. Aurkituz gero,
deitu 695 75 93 77 telefono
zenbakira.

807. AURKITU

BBeerrggaarraa.. Pen Drivea aurkitu
nuen domekan, martxoaren
28an. Argazkiak eta musika
artxiboak dauzka. Galdu badu-
zu deitu zenbaki honetara: 675
70 10 63.

9/ HARREMANAK

902. HARREMANAK

MMuuttiill bbiillaa.. 38 urteko mutila, 35-
40 urteko mutil (ez gizon) bila.
Konplexurik gabea eta mendia,
bizikleta zein afariak gustuko
dituena aurkitzea gustatuko
litzaidake. Bidali SMS bat zen-
baki honetara: 699 89 58 38.
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a r r a s a t e  
i r r a t i a

a s t e a  G O I T B n

Zapatua
10:00 Asteko gainbegiratua.

Domeka
10:00 Asteko gainbegiratua.

Astelehenetik 
egubakoitzera
10:00-12:00 Igo Autobusera!

Albistegia
Eguraldiaren iragarpena (Joxe Landa)
Astelehenetan Kirolak

Ilunpean (elkarrizketa, Euskal Herriko
pertsona ezagun batekin)
Udal Gazte Bulegoa
Sexologia Zerbitzua

Astearen errepasoa (GOIENKARIArekin)
Eguneko eta asteko protagonistekin,
elkarrizketak
Zozketak (egubakoitzean)
Zorion agurrak (parte hartzeko: 943
25 05 05 (irratia@goiena.com edo
goiena.net  atarian, irratiko bloga)

1122::0055 Euskadi Irratiko albistegia
12:10 Musika
13:00 Euskadi Irratiko albistegia.
14:00 Igo Autobusera! (errep.)
17:00, 19:00, 22:00: Errepikapenak

13:15 Marrazki bizidunak .   

13:45 Euskaldunak

hizketan.

14:15 On ein. 

14:45 Berriak. 

15:15 Ur eta Lur.

15:45 Itsasoari begira.

16:15 Ikusten.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

18:00 Ilunpean.

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Gipuzkoa kultura.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Sakonduz.

22:45 Kiroleroak.

23:15 Kalekantoi. 

2233::4455 Magazinea

00:45 Emisio amaiera.

Egubakoitza, 16

08:00 Marrazki bizidunak.

10:30 Barrebusa.

11:30 On ein 

12:00 Goiena Magazinea.

13:00 Eltze beroa.

13:30 Erloklip

14:00 28 Klip

14:30 Barrebusa.

15:30 Marrazki bizidunak.

18:00 Erreportajea 

18:30 Gipuzkoa Kultura.

19:00 Kalekantoi. 

19:30 Itsasoari begira.

20:30 Kulturzulo.

21:00 Ilunpean.

21:45 sakonduz.  

22:15 Ikusten. 

22:30 Euskaldunak

hizketan.

00:00 Harmailatik.  

00:30 28 klip. 

01:00 Erloklip.

01:30 Emisio amaiera.

Zapatua, 17

08:00 Barrebusa.

09:00 Marrazki bizidunak.

11:30 28 klip. 

12:00 Itsasoari begira. 

12:30 Erreportajea

13:00 Ur eta lur. 

13:30 On ein. 

14:15 Goiena Magazinea.  

15:15 Gipuzkoa Kultura. 

15:45 Marrazki bizidunak.

18:15 Barrebusa. 

19:15 Ikusten. 

19:45 Euskaldunak

hizketan.

20:15 Kiroleroak.

21:00 Goiena Magazinea.

22:00 Erreportajea.

22:45 GipuzkoaKultura.

23:15 Kulturzulo.

23:45 Itsasora begira. 

00:15 Emisio amaiera.

Domeka, 18

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Onein.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Erloklip. 

15:45 Ikusmira.

16:15 28 Klip.

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:45 Kalekantoi. 

18:15 Sakonduz. 

18:45 Ilunpean.

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena  Magazinea.

20:45 Kiroleroak.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Harmailatik.

23:00 Gipuzkoakultura.

23:30 Goiena Magazinea. 

00:30 Emisio amaiera.

Astelehena, 19

13:15 Marrazki bizidunak.

13:45 Ur eta lur.

14:15 On Ein.

14:45 Berriak. 

15:10 Harmailatik. 

15:50 Ikusten.

16:20 Itsasoari begira.

16:45 Berriak. 

17:10 Marrazki bizidunak.

17:35 Kurtulzulo.

18:15 Gipuzkoakultura. 

18:45 Berriak.

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena  Magazinea.

20:45 Harmailatik.

21:15 Goiena  Magazinea. 

22:15 Ilunpean.

23:00 28 Klip.

23:30 Goiena Magazinea. 

00:30 Emisio amaiera.

Martitzena, 20

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Ikusmira.

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:10 Ilunpean.

15:50 Kiroleroak. 

16:20 28 Klip. 

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

17:35 Harmailatik.

18:15 Ur eta lur.

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Ilunpean.

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Erreportajea.

23:00 Kalekantoi

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguaztena, 21

13:15 Marrazki bizidunak.  

13:45 Ikusten. 

14:15 Eltze beroa.

14:45 Berriak. 

15:15 Gipuzkoa kultura.

15:45 Erloklip.

16:15 Ikusmira. 

16:45 Berriak. 

17:15 Marrazki bizidunak.

18:00 Kalekantoi. 

18:45 Berriak. 

19:15 Marrazki bizidunak.

19:45 Goiena Magazinea.

20:45 Euskaldunak

hizketan. 

21:15 Goiena Magazinea. 

22:15 Gipuzkoakultura. 

22:45 Kulturzulo.

23:20 Itsasoari begira

23:45 Goiena Magazinea. 

00:45 Emisio amaiera.

Eguena, 22

ARRASATE

Zapatua, 17 Irizar Erguin, 11 943 79 12 39
Domeka, 18 Amezua Santa Marina, 32 943 79 09 74
Astelehena, 19 Español Araba Etorbidea, 14 943 79 18 65
Martitzena, 20 Ruiz Perez Nafarroa Etorbidea, 1 943 79 14 09
Eguaztena, 21 Etxeberria Zarrugalde, 42 943 77 16 30
Eguena, 22 Azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
Egubakoitza, 23 Azkoaga Iturriotz, 17 943 79 79 99

BERGARA

Zapatua, 17 Mozos Iparragirre, 2 943 76 12 15
Domeka, 18 Mozos Iparragirre, 2 943 76 12 15
Astelehena, 19 Urritikoetxea Oxirondo Plaza, 4 943 76 11 74
Martitzena, 20 Zabala Barrenkale, 25 943 76 16 87
Eguaztena, 21 Guallar San Antonio, 5 943 76 11 05
Eguena, 22 Estella Matxiategi, 5 943 76 19 63
Egubakoitza, 23 Mozos Iparragirre, 2 943 76 12 15

OÑATI

Zapatua, 17 Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22
Domeka, 18 Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22
Astelehena, 19 Garate Kale Barria, 42  943 78 05 58
Martitzena, 20 Garate Kale Barria, 42  943 78 05 58
Eguaztena, 21 Juldain Kale Barria, 6  943 78 11 28
Eguena, 22 Juldain Kale Barria, 6  943 78 11 28
Egubakoitza, 23 Anduaga San Lorentzo, 3  943 78 21 16

ARETXABALETA-ESKORIATZA

Zapatua, 17 Juan Fraile Herriko Plaza  943 79 21 99
Domeka, 18 Juan Fraile Herriko Plaza  943 79 21 99
Astelehena, 19 Agirre Gorosarri Plaza(Esko.) 943 71 48 28
Martitzena, 20 Agirre Gorosarri Plaza(Esko.) 943 71 48 28
Eguaztena, 21  Agirre Gorosarri Plaza(Esko.) 943 71 48 28
Eguena, 22 Agirre Gorosarri Plaza(Esko.) 943 71 48 28
Egubakoitza, 23 Agirre Gorosarri Plaza(Esko.) 943 71 48 28

Guardiako farmazien eskuko telefonoetarako 2010eko egutegia.
Bidali FARMA 25600 zenbakira. Gehienezko kostua 1,39 € + WAP deskarga kostua, 
operadorearen arabera, Altiria TICek kudeatuta (www.altiria.es).

g u a r d i a k o  f a r m a z i a k

GOIENKARIA

Kirol proben
errepasoa Xabi
Urtzelairekin

Asteburuko kirol proben
errepasoa egingo du Xabi
Urtzelai kazetariak Harmai-
latik saioan. Bertan, besteak
beste, zapatuan Bergaran
jokatuko den Gipuzkoako
Klasikoaz hitz egingo da,
gazte mailako lasterketa
garrantzitsuenaz.

GOITB, 'Harmailatik'
> Astelehena, 22:15

e g u r a l d i a

Zapatua, 17
Zerua hodeitsu izango dugu
zapatuan eta arratsaldean euria
egin lezake. Gainera, haize ahul-
bizia ibiliko da. Tenperaturari
dagokionez, gutxi igoko da. 

Domeka, 18
Domekan eguraldiak ez du alda-
keta handirik izango; tenperatu-
ra berdin mantenduko da eta
zerua hodeitsu izango dugu. Hori
bai, domekan euria egingo du. 

DEBAGOIENEAN

Zapa tuan
zerua hodei-
tsu egongo da
eta arratsalde-
an euria egin
lezake. Domekan
ere zerua hodeitsu
egongo da eta euria
egingo du. Tenperatura
mantendu egingo da. 

EUSKAL HERRIAN

GOIENKARIA

Lander Beloki
dekanoari
elkarrizketa

Mondragon Unibertsitateko
Enpresa Zientzien Fakulta-
teko dekanoa da Lander
Beloki, eta bera izango da
Eneko Azkarateren solaski-
dea datorren martitzenean,
Goiena Magazinea-ren
ondoren astero emititzen
den elkarrizketan.

GOITB, 'Goiena Magazinea'
> Martitzena, 21:15

Arrasateko Alicia Navarro eta Manu Carrasco apirilaren 10ean
ezkondu ziren Arrasateko San Isidro elizan. Eztei-bidaian, AEBe-
tara, Vietnamera eta Kanbodiara joan dira. Etxekoen, lagunen
eta lankideen partetik, zorionak! 

Paulina Martineta Eduar-
do Cambronel apirilaren
11n ezkondu ziren duela
berrogei urte. Hori dela eta,
familiak argazki horrekin
zoriondu nahi du bikotea.
Zorionak eta patxo handi
bat, familiaren partetik!

e z k o n t z a k
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Antonio 
Errasti Elejalde

Arrasaten hil zen 2009ko apirilaren 3an.

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan,
apirilaren 18an, 13:00etan, 

Aramaioko Barajuen auzoko 
Andra Mari elizan ospatuko da.

URTEURRENA

Lucia 
Lasagabaster Arenaza

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 18an, 12:30ean, Aozaratza 
auzoko San Juan elizan ospatuko da.

—
Beti izango zara gurekin.

URTEURRENA

Oñatin hil zen 2009ko apirilaren 23an, 77 urte zituela.

Jose 
Iturbe Yarza

Txanbo

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 18an, 12:00etan, Oñatiko Mikel
Goiaingeruaren parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Lucio 
Urtzelai Gantxegi

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan,
apirilaren 18an, 12:30ean, Bergarako

San Pedro parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Petra 
Uribarri Iraeta

Prudencio Goenetxearen alarguna.

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 18an, 12:30ean, Bergarako 

San Pedro parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Angel 
Roige Beitia

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 18an, 12:30ean, Bergarako

San Pedro parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

Babeslea:

Amilaga 39, Bergara Tel./Faxa: 943 76 12 99
e-posta: euskalduna@harrespil.net

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

Segunda 
Latorre Mayner

Jesus Okinaren alarguna.

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 18an, 12:30ean, Bergarako 

San Pedro parrokian ospatuko da.

URTEURRENA

ESKER ONA

Maria Ana 
Larrañaga Lonbide 

Anita
Jesus Mujika Balentoren alarguna.

Bergaran, 2010eko apirilaren 16an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Arrasaten hil zen 2010eko apirilaren 11n, 88 urte zituela.

ESKER ONA

Jose Luis 
Ojanguren Gallastegi

Bergaran, 2010eko apirilaren 16an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

2010eko apirilaren 5ean hil zen, 69 urte zituela.

h i l d a k o a k

• Jose Luis Ojanguren Gallastegi. Bergaran, apirilaren 5ean. 69 urte.
• Arantza Leibar Mendizabal. Arrasaten, apirilaren 6an. 72 urte
• Luis Alberdi Badiola. Bergaran, apirilaren 7an. 89 urte.
• Magdalena Paredes Fernandez. Arrasaten, apirilaren 8an. 98 urte.
• Angela Agirrebengoa Elotrza. Oñatin, apirilaren 8an. 90 urte.
• Jesus Maria Garmendia Gonzalez. Arrasaten, apirilaren 8an. 60 urte
• Cecilio Totorikaguena Idarraga. Elgetan, apirilaren 8an. 72 urte.
• Xanti Txintxurreta Txintxurreta. Oñatin, apirilaren 11n.
• Jose Santa Maria Trueba. Eskoriatzan, apirilaren 11n. 57 urte.
• Felix Belategi Olabe. Arrasaten, apirilaren 11n. 83 urte. 
• Blanca Egaña Calles. Oñatin, apirilaren 11n. 94 urte.
• Maria Ana Larrañaga Lonbide. Bergaran, apirilaren 11n. 88 urte.
• Francisco Aizpurua Arregi. Oñatin, apirilaren 12an. 75 urte.
• Resti Escolar de la Peña. Arrasaten, apirilaren 13an. 77 urte. 
• Lorenzo Jabier Zangitu Peña. Aretxabaletan, apirilaren 13an. 57 urte.
• M. Kruz Velez de Mendizabal. Eskoriatzan, apirilaren 13an. 97 urte.
• Jose Ramon Irigoien Untzueta. Bergaran, apirilaren 14an. 79 urte.

OROIGARRIA

Jesus M. 
Garmendia Gonzalez
Arkaitz Garmendia lankidearen aita.

Arizmendi ikastolako lankideak.
Leintz bailaran, 2010eko apirilaren 16an.

Ez agurrik, ez adiorik,
gero arte bakarrik.

Arrasaten hil zen 2010eko apirilaren 7an.

OROIGARRIA

Jose Luis 
Ojanguren Gallastegi

Uxue Ojanguren lankidearen aita.

Arizmendi ikastolako lankideak.
Leintz bailaran, 2010eko apirilaren 16an.

Ez agurrik, ez adiorik,
gero arte bakarrik.

Bergaran hil zen 2010eko apirilaren 5ean.

OROIGARRIA

Xanti 
Txintxurreta Txintxurreta

Trianako Jai Batzordea.
Oñatin, 2010eko apirilaren 16an.

Beti umoretsu zebilela
gure bihotzak konkista

Txispas izenez ezaguna zen
izatez elektrizista

Xantitxo genuen Trianako
Alkate eta artista

Inoiz ez dugu galduko zure
alaitasunaren txispa

Oñatin hil zen 2010eko apirilaren 11n.

OROIGARRIA

Xanti 
Txintxurreta Txintxurreta

Etxekoak.
Oñatin, 2010eko apirilaren 16an.

Bapatean ta ixil-ixilik
alde egin duzu gure ondotik

udaberriaren hasieran
Trianako auzotik

agur eta betirarte Xanti
familiaren partetik 

Oñatin hil zen 2010eko apirilaren 11n.
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ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

GAU ASTRONOMIKOA APIRILAREN 23AN
Jarduera hau Donostian ospatuko den Olatu Talka Jaialdiko 
egitarauaren barne dago

22:00-23:30 Teleastrono-
mia saioa:Kanariar irletako teles-
kopioekin konekxioa internet
bidez.Jendeak,behatoki batetan
nola lan egiten duten ikusi ahal
izango du eta baita astrofisikoei
zuzenean galderak egin ere.

23:30-01:00 Behaketa
publikoa,museoko kanpoaldean.
Aranzadiko kideek ekarritako
teleskopioetatik zuzenean beha-
tzeko aukera.Planetariumeko
zuzeneko saioa: "Unibertsoko
altxorrak" Planisferio baten era-
bileraren azalpena.

Sarrera librea. Programazioa eguraldiaren arabera 
alda daiteke.
Garraio publikoa: Donostiako udalak ohiko zerbitzuez 
gain, autobus bat jarri du saioa bukatzean hirira jeisteko.

Miramon-Donostia Tel.: 943 01 24 78
www.miramon.org

Ordutegia
Astelehenetan itxita.
Asteartetik ostiralera 10:00-19:00.
Asteburu eta jai-egunetan 11:00-19:00.

Apirilak 16-22
Aurkezpena

ARRASATE
> Gaztetxearen fantzine berria eta Josu
Arteagaren liburua aurkeztuko dituzte

Bihar, zapatua, 18:00etan, Putusein
fantzinea aurkeztuko dute gaztetxeko
kideek, eta Bilboko Ekintza zuzena-ren
zenbaki berria. Gero, Josu Arteagak
(argazkian) Historia universal de los
hombres gato liburua aurkeztuko du.

Berriketaldia

ESKORIATZA
> Karmele Jaiorekin berriketaldia eta
lehiaketaren zozketa eguenean

Musika airean liburuaren gaineko
berriketaldia izango da Karmele Jaio
egilearekin eguenean, kultura etxean,
19:00etan. Gero, liburu horren gainean
egiten dabiltzan lehiaketako zozketa
egingo dute (www.eskoriatza.net).

Antzerkia

ELGETA
> Euskal eta kubatar umorea, bat
eginda '¡Agusssssto!' antzezlanean

Patxi Arrigagorritxerriberrigoitia-
beitia euskalduna (Gorka Aginagalde)
eta Estela Maria Lourdes de Aquitepillo-
aquitemato kubatarra (Gurutze Beitia)
dira antzezlaneko protagonistak. Gaur,
egubakoitza, Espaloian, 22:30ean.

LEIRE KORTABARRIA
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa 

eguazteneko eguerdia baino lehen.
Posta elektronikoa: kultura@goiena.com

Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 13

Antzerkia
ARRASATE
> '100 años de perdón' izango da
Iamai kafetegian

Iamai kafetegiaren egita-
rauaren barruan, 100 años de
perdón bakarrizketa izango da.

Gaur, egubakoitza, gauerdian.

ARRASATE
> 'Cyrano' antzezlana egingo
dute herriko ikasleendako

Antzerki Eskola jardunal-
dien jarraipen moduan, Malas
Pulgas antzerki taldeak Cyrano
antzezlana egingo du LHko 1.,
2. eta 3. mailetako umeendako.

Eguaztenean, hilak 21, Amaia
antzokian, 10:30ean eta 14:45ean.

Erakusketak
ANTZUOLA
> 'Antzuolako emakumeak eta
lana' erakusketa asteburuan

Antzuolako emakumea eta
lana etxe barruan eta kanpoan
izenburuarekin, herritarrek
utzitako hainbat argazkik
osatutako erakusketa ipiniko
du Udalak. 

Zapatuan eta domekan, Olaran etxean,
18:30etik 20:00etara.

ARRASATE
> 'África, casa de palabras'
erakusketa zabalik dago

Umeendako liburuetako
testuetan eta ilustrazioetan
oinarrituta, Afrikaren hainbat
alderdi ezagutarazten du
África, casa de palabras
erakusketak.

Kulturaten, apirilaren 25era arte.

OÑATI
> Gabriela Mistralen omenezko
argazki erakusketa

Gabrielaren umeak, Mistra-
len Txileak izenburuarekin,
euskal jatorriko Gabriela

Mistral poeta txiletarraren
omenezko argazki erakusketa
ipini du Agustin Goenaga
oñatiarrak. 

Kultura etxean, egunero, 18:00-20:00;
maiatzaren 2ra arte.

BERGARA
> Plazan erakutsiko dituzte
lanak Beart-eko kideek

Bergarako Arte Elkarteko
kideek ikusgai ipiniko dituzte
euren lanak etzi, domeka, San
Martin plazan. Hori egin eta
gero, bazkideendako bazkaria
izango da.

Etzi, domeka, 12:00-14:30.

Musika
ARRASATE
> Ismael Serrano bakarlariak
kontzertua egingo du

Herri Saharauiaren Giza
Eskubideen Aldeko Astea egin
dute bailarako hainbat erakun-
dek eta elkartasun taldek. Hori
borobiltzeko, Ismael Serrano
musikariak kontzertua egingo
du, eta Acuérdate de vivir diskoa
aurkeztuko du. Sarrerak:
www.kutxa.net.

Gaur, egubakoitza, Amaia antzokian,
20:30ean.

BERGARA
> Musika Eskolako eta Musike-
neko taldeen kontzertuak

Honako kontzertuak izango
dira: bihar, zapatua, Bergarako
eta Azpeitiko organo ikasleak
(Santa Marinako sakristau
etxean, 12:30) eta Musika
Eskolako metal eta soka
taldeak (Santa Marina parro-
kian, 19:45); eta etzi, domeka,
haurren abesbatza eta Aitor
Olea (12:30, San Pedro parro-
kian) eta Musikeneko Quinteto
Gran Pausa haize boskotea
(18:30, udaletxean).

Parrokietan eta udaletxean.

ARRASATE
> Anger taldeak Musakolako
gaztetxokoan joko du

Anger taldeak Sedukzioaz
diskoko abestiak joko ditu 12-17
urte arteko gaztetxoendako.
Taldekideekin berba egiteko
aukera ere egongo da.

Gaur, egubakoitza, Musakolako
gaztetxokoan, 20:00etan; doan.

BERGARA
> Joseba Irazoki abeslariak
'Euria ari du' aurkeztuko du

Joseba Irazokik Euria ari
du lana aurkeztuko du zuzene-
ko baten. Sarrerak, 5 eurotan.

Gaur, barikua, Zabalotegin, 22:30ean.

OÑATI
> Show Business talde oñatia-
rrak diskoa aurkeztuko du

Show Business taldeak
Pozoindutako hitzak izeneko
diskoa eta bideoklip bat
aurkeztuko ditu gaur, eguba-
koitza. Aurkezpena Ona
tabernan izango da, 18:00etan.
Gero, kontzertua egingo dute
Sharon Stoner taldearekin.

Kontzertua gaur, egubakoitza,
gaztelekuan, 22:30ean.

ARRASATE
> Bideoklip gaua eta Puro
Chileren kontzertua Gure Lekun

BJ Pepinok hainbat bideo-
klip ipiniko ditu gaur, eguba-
koitza, 23:00etan; eta bihar,
zapatua, Puro Chile taldeak
kontzertua egingo du 23:00etan,
eta Pablo Akarosek musika
ipiniko du gauerdian.

Zarugalde kaleko Gure Leku tabernan.

ARRASATE
> Street Dogs taldeak Euskal Herriko kontzertu
bakarra egingo du gaur, egubakoitza, 3 aretoan

Street Dogs (Boston, AEB) punk taldeak kontzertua
egingo du 3 aretoan, gaur, egubakoitza, 23:00etan. Europan
egiten dabiltzan biraren barruan, Euskal Herrian egingo
duten kontzertu bakarra izango da. State of Grace diskoko
abestiak joko dituzte. Never Surrender taldeak ere joko du.
Sarrera da 12 euro aldez aurretik erosita, eta 15, leihatilan
bertan erosita.

Gaur, egubakoitza, 3 aretoan, 23:00etan.

PROPOSAMENA
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b o n o  f o t o a

Argi da gotiko estilokoa dela eta seguraski
eliza baten barruan. Zein da elizaren izena
eta zeren gainean kokaturik dago?

Argazkia eta galdera > Jose Fernandez

Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO Goienako edozein egoitzara

EZ DU INORK ASMATU JOAN DEN ASTEKO GALDERA

Erantzun zuzena:  
Elgetako Jasokundeko Andre Maria elizakoak.

* Larchago iskillarapeko ekologikoa: botila bat. 
Larchago beltz berezia: botila bat. Lerchago kriantza: botila bat.

ERANTZUNA .............................................................................................

IZEN-DEITURAK..........................................................................................
HERRIA ................................................ TELEFONOA .................................

ETXEZ ETXEKO BANAKETA
Larchago ardoak eta produktu ekologikoak
943 76 98 51

GARMENDIA ARDOEK EMANDAKO

BOTILA ARDO PACKA*
ZOTZ ASMATZAILEON ARTEAN!

ELGETA
> Gose eta Anger taldeek
kontzertua egingo dute

Arrasateko Gose eta Anger
taldeak zuzenean ikusteko
aukera izango da Espaloia
antzokian. Sarrera da 5 euro,
aldez aurretik erosita, eta 7,
txarteldegian.

Bihar, zapatua, Espaloian, 22:30ean.

ARRASATE
> Demented Are Go taldeak joko
du 3 aretoan zapatuan

Demented Are Go psycho-
billy eta punk rock estiloko
taldea eta talde gonbidatu bat
izango dira bihar, zapatua
(sarrera 10 euro da, aldez
aurretik; eta 12, bertan).

Bihar, zapatua, 3 aretoan, 23:00etan.

Hitzaldiak
ESKORIATZA, OÑATI
> 'Educación de calidad, una
mirada desde América Latina'

Colombiako Fe y Alegríako
zuzendari Víctor Murillok
Educación de calidad hitzaldia
egingo du, Elkarhezitzenek
antolatuta.

Hilaren 19an, astelehena, Ibarraundin,
eta 21ean, eguaztena, Oñatiko kultur etxean;
biak, 19:00etan.

Bestelakoak
BERGARA
> La Tadrat parajearen gaineko
ikus-entzunezkoa egingo dute

Miguel Anjel Otsoa de Alda
eta Imanol Diaz de Garaio
argazkilariek La Tadrat-en
gainean egindako ikus-entzu-
nezkoa ikusteko aukera dago. 

Hilaren 21ean, Zabalotegin, 19:00etan.

DEBAGOIENA
> Dei egiten diete Euskal Herriko
katalanei Sant Jordi ospatzeko

Debagoienean bizi diren
katalanek batera bazkalduko
dute etzi, domeka, Sant Jordi
eguna ospatzeko. Antolatzaileek
dei egiten diete Euskal Herriko
katalan guztiei eta euren
familiei animatu daitezen.

Izena emateko: 615 70 72 41.

ARRASATE
> 'Todo vale' nobela aurkeztuko
du Juan Ignacio Montianok

Juan Ignacio Montiano
pediatra eta idazleak liburua
aurkeztuko du. Jon Iñaki Lasa
idazlea eta Tucho Balado
editorea ere han izango dira.

Gaur, barikua, Kulturaten, 19:00etan.

ARRASATE
> 'La Cenicienta que no quería
comer perdices' ipuina

La Cenicienta que no quería
comer perdices delako ipuina
aurkeztuko dute Nunila López
eta Myriam Cameros egileek.

Martitzenean, Kulturaten, 19:00etan.

BERGARA
> Irakurketa kolektiboa egingo
dute Aranzadi ikastolakoek

Irakurketa Egunean,
taldeko irakurketa egingo dute
guraso, ikasle eta irakasleek.

Hilaren 22an, plazako eraikinean,
17:30ean.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Shutter island
Zapatua: 19:30, 22:00.
Domeka: 19:30.

Los niños de
Timpelbach
Domeka: 17:00.

GAZTETXEA

Fóllame
Domeka: 17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

Invictus
Egubakoitza eta zapatua:
22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Planet 51
Domeka: 17:00.

Gigante
Eguena: 19:30.

BERGARA

ZABALOTEGI

Appaloosa
Zapatua: 19:30, 22:30.
Domeka: 19:30.

Mozart txakurra
Zapatua eta domeka:
17:00.

Mi mejor enemigo
Eguena: 20:00.

GAZTETXEA

Entrenador Carter
Domeka: 18:00.

OÑATI

KULTUR ETXEA

En tierra hostil
Egubakoitza eta zapatua:
22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

Revolutionary road
Eguena: 20:00.

ELGETA

ESPALOIA

Agora
Eguaztena: 21:30.

ARAMAIO

KULTUR ETXEA
Yo, también
Egubakoitza: 22:15.

Kika superbruja y el
libro
Domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO
ANTZOKIA
Alicia en el país de
las maravillas
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.

COLISEO 1
Alicia en el país de
las maravillas
Egubakoitza: 20:30.
Zapatua: 17:00.

Millennium 3
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.

COLISE0 2
Desde París con
amor
Egubakoitza: 20:30.
Zapatua: 17:00, 19:45,
22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

GURIDI
Alicia en el país de
las maravillas
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30.
Domeka: 17:30, 20:00.

Ex-posados
Egubakoitza eta zapatua:
18:00, 20:15, 22:30.
Domeka: 18:00, 20:15.

Furia de titanes
Egubakoitza eta zapatua:
18:00, 20:15, 22:30.
Domeka: 18:00, 20:15.

Cómo entrenar a tu
dragón
17:30.

Desde París con
amor
18:00, 20:15, 22:30.

Sólo ellos
Egubakoitza eta zapatua:
20:00, 22:30.
Domeka: 20:00.

Pájaros de papel
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00, 22:30.
Domeka: 17:30, 20:00.

En tierra hostil
Egubakoitza eta zapatua:
22:30.
Domeka: 20:00.

Cinco minutos de
gloria
Egubakoitza eta zapatua:
17:30, 20:00. 
Domeka: 17:30.

FLORIDA-GURIDI
Soul kitchen
18:00, 20:15, 22:30.

Lourdes
20:00.

El concierto
17:30, 20:00, 22:30.

La isla interior
17:30, 22:30.

Alicia en el país de
las maravillas
Egubakoitza eta zapatua:
18:00, 20:30, 22:45.
Domeka: 18:00, 20:30,
22:30.

El escritor
17:30, 20:00, 22:30.

Ciudad de vida y
muerte
17:30, 20:00, 22:30.

Nadie sabe nada de
gatos persas
18:00, 20:15, 22:30.

Apirilaren 16tik 18ra arte.

YELMO CINEPLEX
Alicia en el país de
las maravillas 
(3D emanaldiak)
17:30, 20:00, 22:30, 00:50.

Alicia en el país de
las maravillas
16:30 (zapatua eta dome-
ka), 19:00, 21:30, 23:45.

Cómo entrenar a tu
dragón 
16:15 (zapatua eta dome-
ka), 18:15, 20:15, 22:15,
00:15.

Acantilado rojo
22:00.

El libro de Eli
19:30, 21:50, 00:10.

Desde París con
amor
16:20 (zapatua eta dome-
ka), 18:20, 20:20, 22:20,
00:20.

Tiana y el sapo
15:40 (zapatua eta 
domeka).

Tensión sexual no
resuelta
15:50 (zapatua eta dome-
ka), 17:40.

Ex-posados
16:05 (zapatua eta dome-
ka), 18:10, 20:15, 22:20,
00:25.

Percy Jackson y el
ladrón del rayo
15:50 (zapatua eta dome-
ka), 18:00.

Millennium 3
20:30, 23:30.

Shutter island
22:00, 00:40.

Furia de titanes
16:00 (zapatua eta dome-
ka), 18:10, 20:20, 22:30,
00:40.

Querido John
16:30 (zapatua eta dome-
ka), 18:30.

Zinema

Ciudad de vida y muerte-k
Donostiako Zinemaldian
film onenari ematen

zaion Urrezko Maskorra esku-
ratu zuen. Lu Chuanen filma
1937. urtean kokatzen da eta
japoniarrek Txina inbaditu
zuten garaian, hain zuzen ere.
Istorioan ikusiko ditugu solda-
duak Nanjingen (momentu har-
tan Txinako hiriburua) sar-
tzen, eta hiri barnean izango
duten portaera nazkagarria:
jende askoren hilketak, bor-
txaketa ugari, portaera agin-
tzailea eta ankerra. Zuzenda-
riak hirian gertatutako guztia
erakutsi nahi du; horretarako,
begirada orokor bat hartzen
du, pantaila luzea oso ondo era-
biliaz pertsona ugarirekin egin-
dako eszenak filmatzeko, eta
noizean behin pertsonaia
batzuen aurpegiak ikusiko
ditugu, gero filmaren bigarren
zatian pertsonaia horiek arre-
ta handiagoarekin tratatzeko.
Ikuspegi orokorra eta pertso-

nala erabiltzen da Nanjingen
gertatutakoa salatzeko.  

Halako filmetara hurbiltze-
rakoan zuzendariek bi bide
hartzen dituzte: batzuek, apain-
dura alde batera utziz, gertatu-
takoa ahal den eta errealismo
handiarekin erakusten dute;
beste batzuek estilizazioarekin
jokatzen dute eta kamera mugi-
menduei eta zinemaren alde
artistikoari etekina ateratzen
diote. Lu Chuan-ek bigarren
jokaera erabiltzen du: zuri-bel-
tzeko argazki dotorea, plano eta
kamera mugimendu ederrak,
musika istorioaren momentu
gorenak azpimarratzen… Zai-
la izaten da oreka lortzea horre-
lako film ikusgarri bat egin
nahi izaten denean, eta, ondo-
rioz, Ciudad de vida y muerte
irregular samarra gertatzen
da. Esate baterako, pertsonaia
baten fusilamenduaren esze-
na edo soldadu batek berak
eskatuta emakume bat hiltzen
duen momentua oso ondo fil-
matuta daude, baina filmaren
azken eszena, istorioari esa-
nahi globala eman nahi diona,
gehiegi luzatua dago.

> Zuzendaria: Lu Chuan.
> Aktoreak: Ye Liu, Yuanyuan Gao, Hideo

Nakaizumi, Wei Fan.
> Txina, 2009. 
> 132 min.

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE ***

Ankerkeriaren irudikapen ikusgarria 

Antonio Zabala

Eskasa:*  Balekoa:**  Ona: ***  Oso ona:****  Bikaina:*****

Celda 211
22:15, 00:20.

Avatar
16:00, 18:00.

En tierra hostil
17:30, 19:50, 22:10, 00:30.

El escritor
16:40 (zapatua eta dome-
ka), 19:10, 21:40, 00:00.

Recuérdame
15:45 (zapatua eta dome-
ka), 17:55, 20:05. 

Green zone
20:10, 22:25, 00:45.

La  niñera mágica y
el Big Bang
15:45 (zapatua eta dome-
ka), 17:50, 19:55.

Apirilaren 16tik 22ra.
Gauerdiko emanaldiak,
egubakoitzean eta 
zapatuan.

ÁBACO 
BOULEVARD
Alicia en el país de
las maravillas
15:50, 17:00, 18:05, 19:00,
20:20, 22:00, 22:35,
00:45.

Tensión sexual 
no resuelta
20:25, 22:25, 00:30.

Desde París con
amor
16:15, 18:15, 20:15, 22:15,
00:30.

El libro de Eli
20:00, 22:20.

Ex-posados
15:50, 18:00, 20:15, 22:25,
00:40.

Recuérdame
16:05, 18:15, 20:30, 22:40,
01:00.

Sólo ellos
16:05, 18:10.

Green zone
22:30, 00:50.

Cómo entrenar a tu
dragón
16:20, 18:20, 20:20.

El escritor
17:00, 19:30, 22:10, 00:45.

La niñera mágica y el
Big Bang
15:45, 18:05, 20:15.

Furia de titanes
16:00, 18:10, 20:20, 22:35,
01:00.

Shutter island
22:20.

Cómo entrenar a tu
dragón
16:00, 18:00.

Apirilaren 16tik 22ra.
Gauerdiko emanaldiak
egubakoitzean eta zapa-
tuan.



"Pedofilia,
zelibatuarekin baino
gehiago, lotuta dago
homosexuala
izatearekin"

Tarcisio Bertone > 
Vaticanoko idazkaria

Elizaren pedofilia kasuak jus-
tifikatzeko-edo egindako adie-
razpenak ditugu. Hainbat psi-
kologo eta psikiatrak horixe
frogatu dutela dio Tarcisio
Bertonek. Oraindik ere homo-
sexualitatea gaixotasuna dela
uste duten horiengandik ezin
dugu askoz gehiagorik espero.

Mikel Irizar > 'www.goiena.net/blogak/piperrautsa'

p i p e r r a u t s aa h o b e r o i t u r r i  o n e t i k a i ,  e n e !

Absolbitu egin dituzte –oraingoz– Egunkaria auziko
auzipetuak eta poza nabaritu da han-hemenka.
Falta da auzi honen balizko helegiteak gainditzea,

geratzen da oraindik bigarren auzia –ekonomikoa– eta
hori guztia ondo joango balitz pentsatzerik legoke ea
zenbat milioitako kalte-ordaina beharko litzatekeen
egindako kaltea nolabait ordaintzeko.

Baina iruditzen zait oker itzel honen onura bakarra
izan daitekeela Gomez Bermudez epailaren ebazpena. Ze
ez da mugatu auzipetuak absolbitzera, eta piezaz pieza
desmuntatu du Del Olmok eraikitako gezurra, Garzonek
asmatutako bihurrikeria juridikoen gainean. Uste dut
aurrerantzean zailago izango duela edozein epailek
oinarririk gabe epaitzea edo errazago defentsako aboka-
tuek hori ekiditea.

Ebazpen garrantzitsua

Ileordea ala igerilekuko
txanoa da hori? 

Dotore eta moderno dagoela pen-
tsatuko du, akaso, mutil horrek...
Igerilekuko txanoari harribi-
txiak itsatsi eta listo!

www.nopuedocreer.com

Bergarako Udalak Irizar jau-
regia berritzeko lanak hasiko
ditu maiatzaren hasieran.
Lanok urtebete iraungo dute
eta asmoa da berritu eta gero
han kokatzea Udal Euskalte-
gia, Helduen Heziketa Iraun-
korra eta KZgunea. Hala,
GOIENKARIAk Irizar etxea
utziko du eta Labegaraietan
kokatuko da, Arcelor enpresa-
ren bulegoak zeuden eraikine-
an. Oraindik zehazteke dago
leku aldaketa noiz egingo den.

GOIENKARIAren
Bergarako bulegoa,
Irizar jauregitik
Labegaraietara 
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ARRITXU BARRUSO > OÑATI
Umetatik izarrak, planetak, kons-
telazioak eta horrelakoak dira
Manu Arregi oñatiarraren afi-
zioa: "Astronomiarekiko zaletasu-
naren" birusarekin jaio zela dios-
ku Arregik irribarre batekin. 14
urterekin opari egin zioten lehe-
nengo teleskopioa eta ordutik hona
orduak eta orduak eman ditu zerua
aztertzen. Bada, dedikazio eta lan
horrek nolabaiteko saria eta erre-
konozimendua jaso zuen joan den
astean: NASAren webgunean oña-
tiarraren argazki bat argitaratu
zuten.

VENUS ETA MERKURIO 
Zamorako Gallegos del Campo
herrian ateratako argazkia da:
"Herri txiki bat da. Oso argi gutxi
egoten da; hori horrela, zerua ikus-
garria izaten da". Argazkian bi pla-
neta ageri dira: Venus ezkerrean
eta Merkurio eskuman: "Merku-
rio planetaren mugimendua
jarraitzen nenbilen. Venus erraz
ikusi ohi da, baina Merkurio ez.
Orain ere berehala desagertuko
da, eguzkira gerturatzen dabilela-

ko. Nire helburua zen erakustea
askotan ageri-agerian egoten dire-
la planetak eta inolako teleskopio
barik ikus daitezkeela".

LEHENENGO EUSKALDUNA 
NASAk, 1995a ezkero, egunero
argitaratzen du Interneten Egune-
ko argazki astronomikoa eta api-
rilaren 7an Manu Arregiren txan-
da izan zen: "Harritu egin nintzen
NASAtik erantzun zidatenean; ez
nuen espero". Ohorea dela azaldu
digu; besteak beste, lehenengo
euskalduna delako. VENUS ETA MERKURIO NASAren webgunean argitaratu zuten Manu Arregiren argazkia. MANU ARREGI

Zamoratik NASAren webera
NASA Manu Arregi oñatiarraren
argazkia publikatu zuten joan den
astean NASAren webgunean

VENUS ETA MERKURIO Arregik erakutsi
nahi zuen teleskopio barik ere ikusten
direla zenbait planeta 

LEHENENGO EUSKALDUNA NASAk
1995a ezkero argitaratzen du webgunean
'Eguneko argazki astronomikoa' 

Manu Arregi. A. BARRUSO


